




DOSSIERNo.: 0SD...97.1,
NEDERLANDSE-BEWEGING TOT BEVORDERING VAN

EN INTERN.VEILIG-HEID":
Uit In Uit In Uit In Uit In

Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum

l 9 Jbu U*

£ouC

2 7 ME1195'

L.7.APR.1960

1? JUNM9/5

•j

. 196



DOSSIER No L.9.Z5,

MINUTENBLAD
NEDERLANDSE BEWEGING TOT BEVORDERING
AÏLDS INTERN..,.VREDE...EN INT...VEI.LI.GHEIP

1.

2.

3

Gezocht naar Dr.v.d. iüandele.In dit dossier komt echter alleen
zijn broer de radio-commentator voor.
Afdeling C/I,24 September 1948.

Ingezien i.v.m. contact V.W.O. C/V Jan.'50.
Voor aover van de geagendeerde iukken (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd. aug.

17250 - '47



2 3 NQY

>. 3ÖU5/663.

•edescoril'erentie te

«51
— -J

Belgrado, 31 October 1951.
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Ik het> de eer Uwer jixc el lengte hiernevens te doen geworden een
engelse vertaling van een reae, w«lke de lieer Fritz Kif f, redacteur va
de "de Vlam", o- 2̂  Octooer ji. gehouaen heeft in de vergaaering van u
conferentie vour Vrede en Interne samenwerking, welke conferentie van
23 - 26 October jïT të̂ ârgreD'TŜ ë̂TïoTïcIêrï. Tn '"deze reae heeft de lieer
Kiff a.e door fleuerland in 194V en 1S»48 in Indonesië onaernomen politio-
'nele actie oestemoelu als agressieve oorlogsvoering, terwijl hij de
militaire activiteit welke door frankrijk in Viet iiam worat ontplooia
met aozelfde uitspraak heeft gekenschetst. Ook Amerika kree^ een veeg
uit de pan, met de insinuatie, dat ae Amerikaanse herbewapening poiitie
beinvloed kon zijn door het feit, dat de Verenigde Staten hun toevlucut
haaden genomen tot de productie van wapens teneinde een ecouo^ische
crisis te voorkomen. De overige inzichten van hogergenoemde spreker met
betrekking tot deze interpretatien nopens Indie, India, Israël en ,"nina
zijn even veraard als onbelangwekkend. De heer Kiff sprak voortreffe-
lijk Duits en heeft kans gezien enig opzien te baren zij het niet door
de hoge vlucht zijner denkbeelden.

In dit verband moge woraen vermeld, dat ook door een Franse afge-
vaardigde uiterst critsch over zijn eigen regering werd geŝ ro' on.
Deze zou te zeer onder de invloed van Amerikanen zijn gekornc..,
bovendien de gewapende actie in Indo-China wera gelaakt, .an
afgevaardigden hebben evenwel terstond kans gezien om deze verwijten ^&i
het adres van Frankrijk te bestrijden. ^

Ten aanzien van Amerika werden eveneens harde noten geKraa^t, waar-
bij dit land de mantel wexl uitgeveegd wegens agressiviteit en haar stre-
ven naar grote politieke invloed over door haar geassisteerde landen, in
d» laatste dag van de zitting nam een van de Amerikanen voor zijn land
de handschoen op en heeft erop gewezen, dat het streven van Amerika vre-
delievend was en dat de hulpverlening door de Verenigde Stüten geheel
in di£ kader paste.

H.M. 's Gezant stelt zich voor naaer te rapporteren betreffende wat
ter vredesconferentie te Zagreb is voorgevallen en welks betekenis daar-
aan is toe te kennen.

Laatstelijk handelde daarover uwer Jixcelientie's scnrijven van 16
October jl. DüU/Ofi, DOA/IN, Wo. 103127/1026.

, tarwijl
i e

.jner Excellentie
'. Heer Minister van buitenlandse zaken,

i~G r a v e n h a g e.

De Tijdelijk Zaakgelastigde,

A.F. Calkoen.
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Speech by Dutch Dalegate Friti Kif f

j Th* next apeaker w*» Dutch *e present at ive Fritas Kif f who aaid
that the ai* pointe propoaed by the Yugoaxav National Committee fcr
tb» Defenae of Peaca can aerve as a Platform for the work of the
Aeaembly. The point» propoaed yeaterday yeaterday by Dr.tfidmar c ar.
be a ba «ia for organiaatioa, for the founding of a wprld mövemeit
for the defenee of peace ant international cooperatiön* "At the
aame tiae thia ia the minimum program with which we ihould a t art."

Me. Riff t hè n «poke about the definition of agression gir«r.
yeaterday by the German Delegate, Profeaaor Turing,according to
which eyery c t at e which doe a not apply diplomatic negotiationa in
the dolTing of conflict* ia an agreaaor and aaid that in practical
anplication thia definition will encounter great difficultiea.
The êpeaker t hè n dwelt on the queation of military activitiea under-

% taken by the Dutch Government in 1947 and 1940 sgainat the rebela .
in Indonaaia and the military activity undertiken by the French
dorernnent againat Viet Nam and added that theae two activitiea
«uat be conaidered aa aggreaaion.

"the coloaièl peoplea muat unconditionally be recongniaed the
rifhta of -Indepfttdence, but the n thia tauae pririciple ahould alao
bé aaplied te all the queationa of national per*«cution. Not only
that tht Tugoalay peoplea ahould be recogniaed the right of
national freedoa, but it ia alao the duty of all thoae for whom
the Proclamation of Human Right a' ia a law to defend if need be
with arfea in hand the Tugoalav freedom and alao to help the
Pollph, CaechoaloTak, Bulgarian, Kungarian and Albanian peoplea and
the Qenaana on the other aide of the Elbe Rivar fight for the ir
freedom by all legal and il Ie gal me ana."

Turning then to the queation of the de f e na e of peace, ^ritr,
. Kif f aaid that hè doea not wiah to examina to what an extent the

.. policy of rearmement by the USA ha^ been cauaed by the f act that
'V / that country ha» reaorted po product i on of arma in order to avoid an

economie criaia. Similarly, hè aaia that hè doea not wiah to
examiae the great loaaea «uffered by Huasia in the Second World War
and the extend t o which aha now needa peace.

"The apeakero who-hare apoken here bei ore me have emphaaiae*
one word: the-pvople. ^n erery war people auffer, their property
and houaea are deatryed. For this reaaon the magaea hate war and
are afraid of it. And for thia reaaon alao we muat win ore r the
maaaea for peace. Our taak ia to ahow them the road, to teil t hè m
that the war ia not inaritable and that the peoplea, If they are aware
of 'their power, can prevent war. We muat mobiliae fcr the activa
policy of peace the church, the ayndicatea and political .partiea.
We muat apply to the maaaea in the towna and villagea.lt ia not
aufficient to only write ar t ie Ie e and render reaolutiona, but
rat hè r we muat alao create an international organiaation. Only a
broad agitation can have auccea.

"We muat make uae of that which alrrady exiata: l ndie, Indones ia,
larael and Yugoalavia and alao China, ^heae countriea need peace in
order to be able to organiae their economy. In the preaent aituetion,
in which the wor ld ia divided into two parta, theae countriea repre-

From here in Zagreb weaent the pot ent ial force of a third power» From here i
muat appeal to the govèrnmenta of Infl*. Indoneaia and larael to
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rtak* ittthiB tha frifcavork of tha UN tha initiatira for an
J^aJifui policy, tfa muat damand of tha «a goYarnmant» to
"*"•"**-^-^-.|toöof Paking China into ih« IWpptó wa araat ala^)

,.r. orar England and tha othar Waetartt Europaan
'or tha third front, Such a poiicy axtanda to ua tha

aprlfing tha Comiaform of ita Fifth Column.Thoa«
•n Europa who aa^aa» Comiaform ara not traitora.
tha Cominfora baaauaa thay ara atriring towarda

thay »aa iailt ona of tha forcaa of paaca.
giTaa thl aignal for an activa paacafui
ba abla to alialnata tha Fifth Column of

In thia way, than Zagreb will bacoma tha
of paaoa. of a BKOTamant which poaaaaaaa

i , ,• • :~*?rttjf'f*l'~«f,£ tg,1''; * '-f**'' ' ^*ï tti!r''3fl-2ïÏj£iV " tVft'ï 'js--

m' \$mW^
•- :.'^-£:S^^/:^^^i'm-^^^mi§i^f§0y^ _

w^^^p^i^iï:^
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DBU/OK

C*detw«p: Vredesconferentie te Zagreb.

Bijlage: 1.

Vertrouwelijk*

: 13 November 1951.

Ik heb de eer Ö hiernevens, te Uwer informatie, afschriit

te doen toekomen van een rapport, dat mij vau de zijde van de *
:; " £

Nederlandse Beweging tot Bevordering van de Internationale

,'Trede en de Internationale Veiligheid werd toegezonden en dat .

handelt over de internationale conferentie voor Vredesopbouw

t« Zagreb, die aldaar van 23 t/m 2? üctober jl. werd gehouden.

Ik moge mij, ter bekorting, naar de im..oud van. bijlage

dezes verwijaing veroorloven, onder aanteivenina, dat de rap- '

portage van H.M.'s Gezant te Belgrado met betrekking tot be-

doeld congres U zal worden toegezonden.

Aan het Hoofd v«n de
Binnenlandee 7eiligh»ldadiea«t
p/e het Miniêterle ̂  p&Lattily.andae Zaken,
.te - & '•' " -

t1 > v e tthjtjtiy , ' :,

OS MINISIER 'VAN BUITSSNLAl̂ DSü; ZAKÏÏN,
voor de Minister:

Het Hoofd van het Bureau Ooat-Buropa,
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$PD>aWïil TRKDSSOPBCÜW ÏB ZAGREB
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van 25 V» 27 Octobe*

*» f'

FOTO-Bt.Z.

No

verzoekéot deelname bereikte ons van de zijde van
.«^vroiorisoh 6e«antscha'p te. 's-Gravenhage, bij welke gelegtjn-
tévetis heel wat materiaal te onzer beschikking vrevd. gastele,

het in de Engelse taal uitgegeven verslag van een docr
Vredesoomité' in het jaar 1950 gehouden Congres,

werd o,a. besloten "inviting all raovements for
te send their represent at ive s to Yougoslavia to se e on the
rëther tneie are on the territory of P. P. H.Y. any military
of foreign big powers or wether an aggresaion against nejgh

1«mring countules is being préparé d from the Yougoslav territcry'^

;v". Ons Bestuur besloot te trachten aan de weet te komen in
naaverüe het Yougoalavisoh Vredesoomité vrijheid van optreden
heeft. Van betrouwbare si j de deed men ons weten, dat het niet de
2aida\aviaohe regering i's, die bedoeld Congres organiseert, doch
desa toont uiteraard wel grote belangstelling voor de organisatie
hiervan. Ba het voorlopig organiserend Comité hebben geen leden
Van do Faderale Yougosiavisone Hagering zitting, doch w OL Mevr. Mar ia
Vilfan,do echtgenote Van de onder-Minister van Buitenlandse Zakon
van die naam.

Het sohijnt.dat de bedoeling,die bij dit Congres voorzit,
is,om e-^n werkelijke bijdrage te leveren voor de wereldvrede en
derhalve a iaat dit Congres los van de algemene propaganda voor het
huidige regime in Yougoslavië.

In -het algemeen werden voor dit Congres uitgenodigd per-
sonen,waarvan men wist. dat deze zich op het terrein van het pt i-
fisrafl bewegen. De navolgende "lichamen werden o, a. uitgenodigd ca ear.
vertegenwoordiging te sturen:

De Wereldraad van Kerken, de YMCA en de YWCA,' da Sooiety
of iriends (Quakers)^ en de Fellowship of Beconoiliation. Voorts
aullen vele correspondenten van dagbladen voor dit Congres naar
Zagreb komen.

Br w?«r<I aan toegevoegd,dat de verwachting gerechtvaardigd schijnt,
4öt het Congres te Zagreb belangwekkend zal zijn.
Wij vonden hierin aanleiding .een kort persbericht uit te geven, dat
ale volgt luidde (Haarl.Dagblad,24-9-'r

Yr e de ab i 5e enk oma t in

het vorig jaar Ja in _Bjrlgj?ado werkzaam een
flri Tar^ t lonf t la Sflptenwerking . die van 23 tot 27 Ootober

een bijeenkomst houdt, waaraan vertegenwoordigers van var-
stromingen op yredesgebie d en uit verschillende landen

deelnemen.
agenda. voor dit congres doet zien, dat deze van Yougoslaviö uit=.

"b»%eging zich stalt op het standpunt van strijd tegen over-
en niet-eerbiedigen vfln het beginsel van de gelijkheid van

voUcea ©n -staden, gróte zowel als kleine. Zij veroordeelt elke vorm
vaa agressie, bepleit beperking der bewapeningen, mits algemeen,, -zi .j
strikt VÖOJP de toepassing van de beginselen van de UNO, zij ver--

aan. nie^ voldoend ontwikkelde landen en vrije ontplooi-
teapa.afeicnale economische samenwerking en zij komt op

werleing op de grondslag van eerbiediging van



De Vaderlandse beweging' voor internationale vrede en internatio-
nale veiligheid. Waarbij Vea-soü±Il«nci« v H r enig ing on, ook van algemene
«S-ta, zifln aanga.aloten,heeft "besloten een of mees har er bestuursle-
den al a waarnemers naar deze t i 3 aankomst af te vaardigen.

De HH. van der "Mand a ra en ïïcor-dhcf ï' -.vsrdsn aangewezen om het Ccvi-
gres aïi^waarnemera te gaan bijwonen, J?«n derde bes tuur slid, JDs,
Hugenholtz, zou tevens ais vertegenwoordiger van de Algemene Neder-
tandae Vredea Actie optraden,

ïe ^agreb bleek"" dat de' Ke_ggrlaudso Vlam-groep door de heer JF.
giaf vertegenwoordigd was„

A en t- al ^ . .
.' . ' "Het aantal deelnemers bedroeg i 5 O uit ' ean groot aantal lender.',

t'.w. : 7 We a t- Europese landen, ItaliH. G-riekenland, Oostenrijk, 'Rap,
Spande, Triest, ïsjechoslowakyöjOud-Minigter, Hoor d-Amp? ika, Canaar^
Mex?.oo, 'India, Borma en 5 Afrikaanse gebieden.

Van de l£o afgevaardigden waren er 54 uit YougoslaviS an wol
7 afgevaardigden van de Vak-, jeugd-' en yrouwenbexveging, van da oud
strijders, de Yougoslav. studentenvereniging en de politic-ke par t i j ,
en verder professoren-, letterkundig on, journalisten, advocaten,
Parlementsleden, alsmede de G-r'iefc s- orthodoxe bisschop van Prizren,

Buitengewoon interessant was het overzicht dat tar bes
van de afgevaardigden werd gesteld van de ingekomen sympathiebetui-
gingen, uit alle delen der wereld. Het legt verder een getuigenis
af van de grote activiteit die in verband met dit Congres door da
Yougoslaven ontwikkeld is» Wij zullen de namen van enkele vooraan-
staande persenen in ons v«rslag ver ma l dan;
Rev. Charles P. Boss, René Casain, Oor dar Catohpool, dr , J, Coldwnnl?

Jos Colin, Madge Maobeth, S.G.Miohelfolder, Lord Boyd Orr, Lra.
Franklin D. Roosevelt, Ignatio Silene, Upton Sinclair, Michael
Straight, St&ingfellow Barr, Horrnan Thomas, James P. Warburg.

tiiïg van het Congres.
Bij de opening van het Congres waren als eregasten aanwezig de

President vari de Volksrepubliek Kroatië, waarvan Zagreb de hoofdstad
is, alsmede enkele leden van de 'Regering en van het Politbureau.

Verder enkele diplomaten en de R.K.bissohopvan Zagreb,
G-een hunner nam echter aan de "begroetingsredevoeringen d'-el.
De buitenlandse gasten' zijn in hui: vrijheid van beweging op

geen enkele wijze belemmerd.
Dr. Ziatan aremeo sprak de openingsrede uit. Opmerkelijk waa

daarin de zinsnede, dat d e aanwezige vrienden van de vrede vrij
uit zouden spreken en vrij uit hun gedachten en suggesties kenbaar
maken* Zij zoudon hun standpunten moeten verdedigen raat als enige
riohtlijn: handhaving en strijd voor de vrede.

Dat het de Conferentie te Zagreb hiermede ernst was, bleek toen
een vrouwelijk afgevaardigde, die warm pleitte voor toenadering tot-
de Bussen ^ fel werd g e interrumpeer d.

De Voorzitter van die zitting herinnerde de aanwezigen aan de
in do openingsrede'gesproken worden over volledige vrijheid van spra-
ken en oogstte voor zijn kernachtig betoog een ze ar warm applaus van
de overgrote meerderheid der oongressiaten.

Dr. Josip VidtoaJr, Vóor_zitl;ei? van het Ycugpalaviaoh Vredesoomité;
werd lot 8aoJetacis~(feneraal van het üongres benoemd^ ~

Hij fci»ld in zijn nieuwe iunotie een belangwekkende rede, waar-
op wij h i|* onder terugkomen.

** -wf?£ '6ato ^S8^1?6^ presidium gekozen. Ds.Hugenholta maakte
deel tjnf Uit en presideerde de oohtendzitting van 27 Ootober.

3Dü Pers»
h^t volijverige Coalrasbureau van uitvoerig mate-

«n ÖB* gehouden zittingen voor si «n en hseft
fc gemaakt. De gehele week werden de

van het Congres ingeruimd met



vfcël, foto's en carioatüren. Ook de filmóperaiéurs weerden zich ge-
daon t. De conferentie is gehouden in de mooie vergaderzaal van het
Parlementsgebouw van Kroatië, terwijl tal van andere ruimten even-
eens ter besda ikking van'de Congresleiding waren gesteld.

De dag der Verenigde Naties.
Op 25 October is deze dag te Zagreb herdacht in een plechti-

ge bijeenkomst in het Nationaal The at er. ï)r, Hink o Kr i zman, voor-
zitter van de Kroatische United Nations SocieTy. voerde" er het
woord, 'Hij is tevens Parlementslid en Minister van Sociale Zaken.

De rede van Dr.JosiT) Vidmar.
Deze raat grote belangstelling aangehoorde rede,waarvan de •

tekst later aan de afgevaardigden werd uitgereikt,in het Frans er
in het Engels, kreeg een zeer byzondere betekenis wijl de spreke:;
in een 10. tal punten zijn betoog als het ware samenvatte en er te-,
vens in aangaf op welke grondslagen het vredeswerk, in democra-
tische zin opgezet, diende te berusten.

Hij smaakte het genoegen,dat de Commissie voor de resoluties
later een resolutie aan het Congres voorlegde, die eveneens 10 pun-
ten ba vat te. welke punten slnchts in onderdelen afweken van die
welke door Vidmar waren g e formule er d.

Hij pleitte voor :
1. Wederkerige eerbied voor de onafhankelijkheid en de souvereine
rechten der afzonderlijke landen en voor het beginsel ener volle-
dige gelijkheid in de onderlinge betrekkingen;
2. Vrije uitoefening der eigen souver e in i tei t zonder anlge econo-
mische, politieke of militaire inmenging van buitenaf;
5» Uitbanning van agressie en geweld, als ook van economische onge-
lijkheid, mitsgaders van de toepassing van pr op ag and a- methoden tot
een voorbereiding in gaastel '-.., IQ zin van agressie,
4. Versterking van de Organisatie der Verenigde Natios, st icto
naleving van'haar Handvest en toelating van alle landen tot het
lidmaatschap.
5; Beohtvaardige oplossing van het koloniale vraagstuk;
6. Veroordeling van het streven om bestaande geschillen te doen
oplossen door de G-rote Vijf met uitschakeling van da kleinere
landen.
7. Verlening van hulp en bijstand, in de ruimste zin des woords, aar;
de achtergebleven gebiedenp
8. Waarborging over de ganse wereld van de Hechten van de Mens
en van sociale zekerheid;
9. Beperking cier bewapeningen, onder internationaal toezicht, als
voorloopster ener uiteindelijke algemene en volledige ontwapening;
10.Ontwikkeling der culturele betrekkingen tussen de volkeren,met
handhaving der eigen nationale cultuur, en vrije uitwisseling van
informaties en gegevens tussen het ene land en het andere.

_J3e de vpe r in^en. _, _
Br zijn tal van redevoeringen gehouden in de 5 Congresdagen.

Men wes geen afgevaardigde van Nationale Vredesoomités, zoals Yougo-
slaviö er een kent (de Yougoslaven hebben een zeer bescheiden ge-
bruik gemaakt ven de vrijheid van spr eken), doch een individuele per-
soonlijkheid. Bovendien was er geen vaste voorzitter, doch voor
elke zitting een nieuwe president en ook dit maakte inperking der
breedsprakigheid zeker niet gemakkelijk. Maar er is ook hard ge-
werkt, al was het alleen maar voor het doorwerken der zeer talrijke
Congresstukken. Met name is er hard gewerkt door de uit 20 leden
bestaande Commissie voor de Resoluties.

Uiteindelijk werden er 2 ter goedkeuring aan het Congres voor-r-
S9J«gd. De eerste bevatte de 10 punten,die wij hierboven besproken

~i, terwijl de tweede het voorstel inhield tot het in het leven
van e*en West-Europees Vredesoomité', dat in democratische

zou moeten gaan werken, Bovendien werd in deze Resolutie het
van een tweede Internationale Conferentie Vredesopbouw in



nadere informaties zullen on t vang en, men en wij er goed aan te doen
ze hieronder in ds Franse en in de Engelse tekst over te nemen :

I, HSSOLUTIOK FINAL3B

"La Conférence de Zagreb réunie dn 2J> au 2? ootobre 1951. ex-
prime aea raraerciements au Comité National Yougoslavle pour ia Paix
et la Coopération Internationale pour aon heureuae initiative et
pour son aooueillante hospitalité et se félicite du résultat obte-
nu par cette première rencontre.

Pour prolonger oet e f fort, elle deelde de designer un Comité
proviaoire d'initiative et da liaison, qui aura pour mission de
maintenir les contaots entre les diverses personnalités partioi-
pantes, d^largir a des nouvelles personalités et aux organisations
nationales et interna t ion alee luttant pour la Paix l'invitation a
QOs travaux et gui sera chargé de convoquer a/alon les opportunitós
de date 'at de lieu et d'ordre du Jour une nouvelle ConfSrnnoe pour
la Paix. ,

La Conférence de Zagreb, avant de se séparer,affirrae une foia
de plus la aolidarité de tous les homraas épris de libert£, réso-
lus a unir leur s af for te pour maintenir et défendre la Paix entre
tous les Peuples. ~ •

II. TlfrAL ftBSOLU^ION

"The Zagreb Conference oouvined bet we en the 2Jrd and 2?th Ooto-
ber 1951, offers it» thanka to the Yugoslav Coomittee for Peaoe and
International Coopération for its happy initiative and its graoious
hoapitality and expresaes a at is f ao t i on at the resul t obtained at
this first gather ing.

In order to continue this effort it dooide» to appoint an/
Interim Cotnmittee of initiative and liaison whos« tapfc it will be
to keep in touch with varioua personalities having taken part in
the Conference, to extend an invitation to other personalitiea and
to national and international organitations for the defenoe of
peace so that they may join in. and to oonvine a new Conference for
peaoe aocording to the poasibilities as to date, place, and agenda.

The- Zagreb Conference, befora dispersing, asserts onoe more
the solidarity of all f ree dom- loving people resolved to unite the ir
efforts' towards the maintenanoe and the defenoe of peaoe among all
peoples,

Het Öaflrl. Dagblad bracht hierover in het nummer van 29 Ootober
het navolgende bericht uit Belgrado (Reuter):

De vredesoonferentie te Zagreb, waar aan afgejraaadigdon van 16'
landon hebben deelgönomen en wtdke vijf dagen duurda,is g«8indigd.
Zij nam een van YougoslaviM uitgaand plan voor wereldvrede en isa-
menwerking aan. Zi^ richtte voorts een uit zeven leden bestaande
permanente commissie op, die contact moet onderhouden met andere wer-
kers 'voor ' de vrede en vr e desbijeenkomsten in het buitenland moet or-
ganiseren.

De door YougoslaviB ingediende resolutie werd aangenomen jae t 86
tegen nul stemmen bij 9 onthouding en. Hier in wordt de gedachte, dat
oorlogen on vermijden jk sijn.van de hand geweaen en e Rn aantal funda-
mentele beginselen voor het behoud van da vrede uite«ngez«t. Hieron-
der vallen: Respect voor de onafhankelijkheid, souver «ine reohtsn en
gelijkheid van alle staten; veroordeling van «11« daden van agresa?c

f militaire of economische druk; vervolmaking van de UNO als orga
7is^ti^TX?or da °Pl°saing van internationale conflicten en opneming
in de UNO van alle sta ten, behalve die,welke zijn opgericht door dT
militaire hulp van de voormalige as Berlijn-Bome-tokio: een recht-
vaardige oplossing van koloniale kwesties en het beginsel van natio-
nale zelfbestemming; hulp aan economisch onvoldoende ontwikkelde lan-
den; voortdurende pogingen om de bewapening te verminderen, met voll-

*1*1 *ntejna*ionaae controle ale einddoel: bevorde-
e oulturela betrekkingen, vr i ̂ e' beweging van

van'kenn 8



Zoals wij gezien hebben, was het een resolutie run een uit
20 leden bestaande Congresooomissie, die de goedkeuring rmn het
Congres verwierf.

SLOTWQOBB.

Ondergetekenden menen het hierbij te mogen laten. 2«n be-
spreking van de vele ing ek on» n amendementen en voorstellen en van
de hardnekkige wi jze , waarop ze verdedigd werden, heef t niet al
t« veel zin.

Daarom volstaan zij ermede uit te spreken dat het door de
Yougoslaven .genomen initiatief een gelukkig initiatief mag wor-
den genoemd. Natuurlijk kan men een betoog opzetten rafl t als in-
houd, dat zij onder zware druk staan en daarom contacten met Wast-
Szropa zijn gaan opnemen, zoals ook de Yougoslavische vakbeweging
zeer onlangs heeft gedaan, maar dn t doet allerminst afbreuk aan
de 'objectiviteit, waarmede zij de aan de nrde gestalda problemen
hebben weten te behandelen. Vaat staat verder dat zij met hun op
brede basis ingestelde Vredescomité' West-Europ» een flink eind
vooruit zijn.

Het zal nog moeten blijken of W«st-Europ« d» morele lexmoht
zal weten op te brengen voor het samenbundelen van de sterfc uit-
eenlopende meningen die aan de democratie eigen zijn.

6 November 1951 0 ~ |Hugenh«lt»

i) '*- | Van dex Mander»v ^

O " iNoordheff.

N.B. In het Haarlems Dagblad van l November
1951 heeft de laatste ondergetekende ««l
artikel' over h? t Congres te Zagreb doen
opnemen.



Pact van Samenwerking.

Teneinde alle groepen van het Nederlandse volk, jong en
oud, arm en rijk, van het besef te doordringen, dat alle
Nederlanders tezamen en ieder hunner afzonderlijk de
onafwijsbare plicht hebben om in volle bewustzijn en
onder volledige eigen verantwoordelijkheid de anti-
oorlogswil te versterken, wordt de noodzakelijkheid
erkend om alle daarvoor in aanmerking komende organi-
saties in Nederland in éénzelfde Beweging bijeen te
brengen.

j

Deze Beweging spreek! zich uit voor een internationale
rechtsorde en zij wenst met gebruikmaking van teleur-
stellende ervaringen in verleden en heden, vast te houden
aan en voort te bouwen op het Handvest der Verenigde
Naties om uiteindelijk te komen tot een weitfiljijke
volkengemeenschap op democratisch-federalistische grond-
slag. ,

Van deze beweging dienen niet alleen pacifistische of
daarmede gelijk te stellen organisaties deel uit te maken,
maar evenzeer de vele en velerlei andere organisaties, die
bevordering van de vrede voorstaan, uit alle geledingen
van ons volksleven.

Het te dezer zake door het Nederlandse Rode Kruis
genomen initiatief, dat zijn steun vindt in de te Oxford
in Juli 1946 door 51 daar vertegenwoordigde nationale
Rode Kruis-organisaties aanvaarde resolutie, verdient toe-
juiching en navolging.

Ter uitvoering van de bovenbedoelde gedachte, is te
Utrecht op 20 December 1947 opgericht de Stjchting:
Nederlandse Beweging tot Bevordering van Internatio-
nale Vrede en Internationale Veiligheid.

Naar Internationale Vrede

en Internationale Veiligheid

Een Oproep

tot het Nederlandse Volk

door

de Nederlandse Beweging tot Bevordering

van Internationale Vrede en van

Internationale Veiligheid

Haarlem-N. • Orionweg 68



De wereld snakt naar vrede, naar verlossing van de angst
voor een onzekere toekomst, naar orde, rust en welvaart.
Dat de verwezenlijking van.deze verlangens nog ver van
ons verwijderd is, vindt vooral zijn oorzaak in het op-
treden van totalitaire machten, die de geestelijke vrijheid
en dé democratische rechten van de mensen bedreigen.
Aan deze bedreiging hét hoofd te bieden, blijkt voor-
alsnog niet mogelijk zonder versterking der militaire
kracht, pe grote meerderheid van ons volk heeft dan ook
de uitbreiding der bewapening als onvermijdelijk aan-
vaard en het is bereid de zeer zware persoonlijke en
financiële lasten daaraan verbonden, op de schouders te
nemen, ook al leeft het besef dat deze lasten een wezen-
lijke aantasting van zijn stoffelijk en cultureel welzijn
tot gevolg kunnen hebben.
Hoe onvermijdelijk de herbewapening in de huidige
wereldtoestand ook moge rijn, toch acht de Nederlandse
Beweging tot Bevordering van Internationale Vrede
en Internationale Veiligheid (N.B.I.V.), het dringend
noodzakelijk dat tevens grote aandacht wordt besteed
aan andere dan militaire maatregelen, die tot de vrede
kunnen bijdragen.
De N.B.LV. denkt daarbij vooral aan een versterking van
de samenwerking der volken binnen de Organisatie der
Verenigde Naties en zij juicht alle pogingen toe welke
ten doel hebben niet alleen de politieke, doch ook de
economische en sociale tegenstellingen tussen de landen
te verminderen.
In dit verband acht zij het haar plicht de aandacht van
het Nederlandse Volk te vestigen op de landen, die in
hun economische en sociale ontwikkeling zijn achter-
gebleven en daardoor gevaar lopen ten prooi te vallen
aan verderfelijke totalitaire stelsels, die in de diepste
ellende der mensen hun vruchtbaarste voedingsbodem
vinden.
Teneinde de bevolkingen van deze landen te bevrijden
van de materiële nood waarin zij verkeren en van de
hongersnood die elk jaar opnieuw millioenen bedreigt,
is het noodzakelijk dat op grote schaal en op korte termijn
hulp wordt geboden.
Zowel het bekende Punt Vier van President Truman als
het Colombo-plan van de landen van het Britse Gemene-
best kunnen, rnits krachtig aangepakt, van groot belang
zijn.

Het is met het oog hierop dat de N.B.I.V. reeds geruime
tijd geleden, n.l. op 15 December 1950, een voorstel aan
de Nederlandse Regering heeft voorgelegd om vrijwillig
een nader vast te stellen percentage van dé uitgaven voor
bewapeningsdoeleinden te bestemmen voor hulp als hier-
boven genoemd.

De N.B.I.V. wil het echter hierbij niét laten.

Zij wenst de aandacht van het gehele Nederlandse Volk
op dit voorstel te vestigen en hoopt dat Regering én
Volk tezamen maatregelen zullen nemen om het te ver-
wezenlijken: de eerste door inderdaad een percentage
der bewapeningsuitgaven voor dit rechtstreekse vredes-
doel te bestemmen, het Volk — dat de lasten der be-
wapening reeds te torsen heeft — door te tonen dat het
óók en bovendien bereid is zich offers te getroosten voor
een vreedzaam streven naar rechtvaardigheid, welvaart
en vrede in de wereld.

De N.B.I.V. wil dus verder gaan dan haar aanvankelijk
beroep op de Regering: zij nodigt Regering én Volk uit,
gezamenlijk een Internationaal Vredesfonds of Opbouw-
fonds in het leven te roepen, welks gelden uitsluitend
mogen worden besteed voor de economische en sociale
verheffing der gebieden, die in hun ontwikkeling zijn
achtergebleven.

Zij wijst er hierbij met voldoening op, dat deze gedachten
in tal van landen een steeds sterkere aanhang verkrijgen,
getuige o.a. de zo bekend geworden publicatie van de
Amerikaanse Professor Stringfellow Barr. . *

De N.B.I.V. vertrouwt,' dat de organisaties op politiek,
sociaal, cultureel, economisch of ander terrein, alsook
belangstellende personen, die met de inhoud van deze
oproep instemmen, daarvan zullen doen blijken.

September 1951.

Het bestuur der N.B.I.V.:

F. S. Noordhoff.
W. F. H. Laret.
J. B. Th. Hugenholtz.
H. Ch. G. J. van der Mandere.
I'. J. Tichelaar.
Th. Viergever. .
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MINISTERIE VAK
BINNENLANDSE ZAKBH

51 51» l
Be t r «f t t Bevordering
Trede en Intern, Veiligheid.

1 s-Gravenhage, 20 Hoveaber 1951
Javastraat 68

H«t verwi^aing naar fret telefoniaoh verzoek ran
de hoer Ohef van ïïw kabinet «afifc dezerzijdao Dl«nat om
terugsending van de bijlage van I7w brief Ho. 7633 van 30
ber jl. neb ik de eer hiermede aan Uw verzoek te voldoen
onder aanbieding van mijn verontschuldiging voor het
gepleegde varjsuim.

Bet Hoofd van de Dienst»

Aan de Hoogwelgeboren Heer
Ir, J*B. ridder de van der Sohueren,
Coamissaria der Koningin in de provinela
Overijssel,
ZWOLLg,

•r



BI5NENLASDSE ZAKEN
B.?*»,

»d. 1̂ 121945
KLjl.i l

Betr.t Berordering Int «m, Trede
0a Intern. Veilighei4.

f»-GraT0ahage» 14 HoTember 1951<
68.

Kaar aanleiding T&n ïïw achriJTen ran $0 October jl. Ho.
neb ik d« «er ïï hierbij e«n over zicht aan te biedon Tan

d0z«rzijd» omtrent da in hoofd0 d*z0« b0doeld0 bew0ging
bekond i»»

lat betreft d« door da burg«a000t0r van Ootnaratm g00teld0
rraag of 4080 bewaging «teun rardient» moet ik ad j Tan aan ant*
woerd onthouden, aangazian daarbij ook and0re dan politiaka fao»
tcran aan rel spelen ef kunnen «palen, welke aioh aan aan beoor-
deling dazeraijd0 onttrekken.

Het Hoofd Tan 40 Dienst,

Mr. H.W
Ara 40 Hoogwelgeboren Heer
Ir* J. B «ridder de van der Sohaeran,
Gesn»i00ari0 der Koningin ia 40 provincie Orarijaaol,
t«
Z l f l l » i JU

7f
Peldarhof



Aan KA.».
Van H.B.

No. : 121945
Bijl.: 1
Betr.: N.B.I.V.

In antwoord op de brief van de C.d.K. te Zwolle
van 30 October 1951 ao. 7638 zou &** het in de bijlage
gestelde kunnen worden medegedeeld.

Ten aanzien van de beantwoording van de vraag
of de Beweging steun verdient - waarbij waarschijn-
lijk bedoeld wordt: steun van gemeenteraden - ware
de C.d.E. mede te delen, dat hierbij ook andere dan
politieke factoren een rol spelen, welke dezerzijds
niet geheel beoordeeld kunnen worden.

(B VI) H.B.
9 November 1951



HEBESLASDSE BEWESIM fQÏ B3YQEPBRISS TAH ISÜÜSHHAflOIALB

TREDE SH TA» IHgSSSAflQBAEE TEILIgHEID (B.B.I.T.)

De I.B.I.T. werd op 20 September 194? te utrecht opgerieh*
onder auspiciën van het Nederlandse Roode Kruis. |

Het doel van de Beweging ia:
1. alle groepen van het Se der land s e Tolk te doordringen van h<,-;

besef» dat alle Sederlanders tesamen en ieder hunner afzon-
derlijk, de onafwijsbare plicht hebben de anti-oorlogswil
te versterken}

2. te streven naar een internationale rechtsorde, hierbij vas
houdend aan en voortbouwend op het Handvest van de Verenigda
Ifaties om uiteindelijk te koeien tot een werkelijke volkerei
gemeenschap op democratieën-federalistische grondslag.

3. in de Beweging ter bereiking van het sub.1 en 2 gestelde,
bijeen te brengen alle pacifistische of daarmede gelijk te
stellen organisaties en andere organisaties, die bevorderii-
van ds vrede voorstaan, uit alle geledingen van hst leder-
landse Tolk.
Een aantal zeer uiteenlopende organisaties is lid van de

B.B.I.V.; genoemd kunnen o.a. worden:
Genootschap éér Trienden (Quakers),
Internationale Tereniging"Bellamy?
Algemene Nederlandse Trsdss Actie (A.S.T.A.),
Nederlands Terbond van Takverenigingen (N.T.7.),
Nederlandse Boksbond.

Tolgens de overgangsbepalingen van de statuten van ds Bewe-
ging was in 1948 de vertegenwoordiger van het Nederlandse loods
Kruis, B.P.J. van Ketwich Terschuur, ambtshalve voorzitter vaa
het bestuur van de N.B.I.T..

Het bestuurslid Ds J.B.Th.Hugenholtz, predikaat te Ammers-
tol, is bestuurslid van de Algemene Nederlandse Tredesactie,
een radica&l-pacifiseae organisatie, en lid van het hoofdbe-
stuur van "Kerk en Trede".

In 1948 en 1949 werden door ds S.B.I.Y. "Nationale Opbouw
Congressen11 belegd, waarop door prominente pacifistische, Wereld-
en Europees-Federalistische figuren inleidingen werden gehouden.

Ia begin 1950 werd weinig meer vernomen omtrent activiteit
van de N.B.I.T.. De laatste maanden is echter geblekea, dat aaa
diverse Gemeenteraden een oproep met verzoek om adhaesie, gelijk
aan het bij Uw schrijven gevoegde exemplaar, werd toegezonden.

Op het daarop voorkomende adres Orionweg 68 te Haarlem is
woonachtig P.S. Soordhoff, de eerste ondertekenaar van d* oproep.

Aangenomen kan werden, dat de I.B.I.T. politiekjaietejstre-
mistiseh georiënteerd is. Zij valt daarom buiten ds belange»-
sfeer van deze Dienst.



KABINET VAN DE
COMMISSARIS DER KONINGIN
IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL

NR.

ONDERWERP:

BIJLAGEN:

7638.
Bevordering Intern. Vrede
en Intern. Veiligheid.

ZWOLLE30 Octo"ber 1951

een.

nnf

l B BE

G

De burgemeester van Ootmarsum zond mij de "bijgaande
"brochure van de Nederlandse Beweging tot Bevordering
van Internationale Vrede en van Internationale Vei-
ligheid, welke aan de Raad zijner gemeente was ge-
zonden met een verzoek om adhaesie.
Teneinde de "burgemeester te kunnen voorlichten,
verzoek ik U mij te willen "berichten of deze Bewe-
ging naar Uw mening steun verdient.
De "bijlage dezes ontvang ik "bij Uw antwoord gaarne
terug.

De Commissaris der Koningin in
de/provincie Overijssel,

A A N

de Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G R A V E N H A G E.
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Naar Internationale Vrede

en Internationale Veiligheid

Een Oproep

tot het Nederlandse Volk

door

de Nederlandse Beweging tot Bevordering

van Internationale Vrede en van

Internationale Veiligheid

Haarlem-N. - Orionteeg 68



De wereld snakt naar vrede, naar verlossing van de angst
vóór een onzekere toekomst, naar orde, rust én welvaart.
Dat de verwezenlijking van deze verlangens nog vér van
ons verwijderd is, vindt vooral zijn oorzaak in het op-
treden van totalitaire machten, die de geestelijke vrijheid
en de democratische rechten van de mensen bedreigen.
Aan deze bedreiging hét hoofd te bieden, blijkt voor-
alsnog niet mogelijk zonder versterking der militaire
kracht, pe grote meerderheid van ons volk heeft dan ook
de uitbreiding der bewapening als onvermijdelijk aan-
vaard en het is bereid de zeer zware persoonlijke en
financiële lasten daaraan verbonden, op de schouders te
nemen, ook al leeft het besef dat deze lasten een wezen-
lijke aantasting van zijn stoffelijk en cultureel welzijn
tot gevolg kunnen hebben.
Hóe onvermijdelijk de herbewapening in de huidige
wereldtoestand ook moge zijn, toch acht de Nederlandse
Beweging tot Bevordering van Internationale Vrede
en Internationale Veiligheid (N.B.I.V.), het dringend
noodzakelijk dat tevens grote aandacht wordt besteed
aan andere dan militaire maatregelen, die tot de vrede
kunnen bijdragen. ' •
De N.B.I.V. denkt daarbij vooral aan een versterking van
de samenwerking der volken binnen de Organisatie der
Verenigde Naties en zij juicht alle pogingen toe welke
ten doel hebben niet alleen de politieke, doch ook de
economische en sociale tegenstellingen tussen de landen
te .verminderen.
In dit verband acht zij het haar plicht de aandacht van
het Nederlandse Volk te vestigen op de landen; die in
hun economische en sociale ontwikkeling zijn achter-
gebleven en daardoor gevaar lopen ten prooi te vallen
aan verderfelijke totalitaire stelsels, die in de diepste
ellende der mensen hun vruchtbaarste voedingsbodem
vinden.
Teneinde de bevolkingen van deze landen te bevrijden
van de materiële nood waarin zij verkeren en van de
hongersnood die elk jaar opnieuw millioehen bedreigt, ,
is het noodzakelijk dat op grote schaal en op korte termijn
hulp wordt geboden:
Zowel het bekende Punt Vier van President Truman als
het Colombo-plan van de landen van het Britse Gemene-
best kunnen, mits krachtig aangepakt, van. groot belang
zijn.

Het is met het oog hierop dat de N.B.I.V. reeds geruime
tijd geleden, n.l. op 15 December 1950, een voorstel aan
de Nederlandse Regering heeft voorgelegd om vrijwillig
een nader vast te stellen percentage van dé uitgaven voor
bewapeningsdoeleinden te bestemmen voor hulp als hier-
boven genoemd.

De N.B.I.V. wil het echter hierbij niét laten.

Zij wenst de aandacht van het gehele Nederlandse Volk
op dit voorstel te vestigen en hoopt dat Regering én
Volk tezamen maatregelen zullen nemen om het te* ver-
wezenlijken: de eerste door inderdaad een percentage
der bewapeningsuitgaveh voor dit rechtstreekse vredes-
doel te bestemmen, het Volk — dat de lasten der be-
wapening reeds te torsen heeft — door te tonen dat het
óók en bovendien bereid is zich offers te getroosten voor
een vreedzaam streven naar rechtvaardigheid, welvaart
en vrede in de wereld. .

De N.B.I.V. wil dus verder gaan dan haar aanvankelijk
beroep op de Regering: zij nodigt Regering én Volk uit,
gezamenlijk een Internationaal Vredesfonds of Opbouw-
fonds in het leven te roepen, welks gelden uitsluitend
mogen worden besteed voor de economische en sociale
verheffing der. gebieden, die in hun ontwikkeling zijn
achtergebleven.

Zij wijst er hierbij met voldoening op, dat deze gedachten
in tal van landen een steeds sterkere aanhang verkrijgen,
getuige o.a. de zo bekend geworden publicatie van de
Amerikaanse Professor Stririgfellow Barr.

De N.B.I.V. vertrouwt, dat de organisaties op politiek,
sociaal, cultureel, economisch of ander terrein, alsook
belangstellende personen, die met de inhoud van deze
oproep instemmen, daarvan zullen doen blijken.

September 1951.

Het bestuur der N.B.I.V.:

F. S. Noordhoff.
W. F. H. Larec,
J. B. Th. Hugenholtz.
H. Ch. G. J. van Uer Mamtere.
Pi J. Tichelaar.
Th. Viergever.



Pact van Samenwerking. ;

Teneinde alle groepen van het Nederlandse volk, jong en
oud, arm en rijk, van het besef te doordringen, dat alle
Nederlanders tezamen en ieder hunner afzonderlijk de
onafwijsbare plicht hebben om in volle bewustzijn en
onder volledige eigen verantwoordelijkheid de anti-
oorlogswil te versterken, wordt de noodzakelijkheid
erkend om alle daarvoor in aanmerking komende organi-
saties in Nederland in éénzelfde Beweging bijeen te
brengen.

Deze Beweging spreekt zich uit voor een internationale
rechtsorde en zij wenst met gebruikmaking van teleur-
stellende ervaringen in verleden en heden, vast te houden
aan en voort te bouwen op het Handvest der Verenigde
Naties om uiteindelijk te komen tot een werkelijke
volkengemeenschap op democratisch-federalistische grond-
slag. '

Vart deze beweging dienen niet alleen pacifistische of
daarmede gelijk te stellen organisaties deel uit te maken,
maar evenzeer de vele en velerlei andere organisaties, die
bevordering van de vrede voorstaan, uit alle geledingen
van ons volksleven.

Het te dezer zake door het Nederlandse Rode Kruis
genomen initiatief, dat zijn steun vindt in de te Oxford
in Juli 1946 door 51 daar vertegenwoordigde nationale
Rode Kruis-organisaties aanvaarde resolutie, verdient toe-
juiching en navolging.

Ter uitvoering van de bovenbedoelde gedachte, is te
Utrecht op 20 December 1947 opgericht de Stichting:
Nederlandse Beweging tot Bevordering van Internatio-
nale Vrede en Internationale Veiligheid.
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CO 117843

TAS f s-Sraveahage, 3 Oeteber 1951
BI5HBHIAJK)SE

*e- 'B "7843
1111. s 1
Betr.: Brochure 5. B. I
VI AY_2

Ingevolge Ow telefonisch verzoek d. 4. 28 September
1951 doe ik ü hierbij de bijlage van ïïv schrijven no.
1658-1.2. vam 6 September 1951 weter toekomen.

Hlf SOOTB TA» BI BllSSf .
laaens deze,

Aan de heer DistrictBcommaadant
der Sijkapolitie ia het
District tftreeht,
utrechtseweg 139

5% S I l f.



CO 117843

lK|fSfMIB T4S »9-Sravenaage* 13 September 1951
^""~~" "" £*sis

50. : B 117843
ï 1 VERTROUWELIJK

letr.s 5ederland.se Beweging tot
Bevordering van lateraatio-

VI AV 2 nal* Tre4e es vam ïöterma-
tionale Veiligheid.

fer voldoening aan feet veraoek vervat in
ven ao* 1658 - Ï.B» Taa 6 September 1951 moge iü; U hier-
bij een overzicht betreffende && Sederlandse Beweging tot
Bevordering van de Internationale Trede en de Internatio-
nale Veiligheid doen toekomen.

IBf «OQfB TAI BE BÏBSSf»
.lamens dezet

Jan de heer Districtscommandant
der Bijkspolitie in net
District Utrecht, J- G; Crobbendam
ïïtrec&tseweg 139
te
BB BI l f.



BMLASi,

Stichting Nederlandse Beweging tot Bevordering van de
Internationale Vrede en de Internationale Veiligheid
(N.B.I.V.).

Doel s De H.B.I.Y., op 20 December 194? te Utrecht opge-
richt onder auspiciën van het Hedorlandae Rode Kruis,
stelt aich ten doel:
1 . alle groepen van het Nederlandse Volk te doordz'ingen

van het besef, dat alle Nederlanders tezamen en ieder
hunner afzonderlijk» de onafwijsbare plicht hebben de
anti— oorlogst i l te versterken.

2. te streven naar een internationale rechtsorde, hierbij
vasthoudend aan en voortbouwend op het Handveat van de
Verenigde Naties om uiteindelijk te komen tot een wer-
kelijke volkereageoieanschap op democratisch-federalis-
tiache grondslag.
in de Beweging, ter bereiking van het aub 1 en 2 geatel«
de, bijeen te brengen alle pacifistische of daarmede
gelijk te atellen organisatiea en andera organisaties,
die bevordering van de vrede voorstaan, ii.it alle gele-r
dingen van het Nederlandse volk.

5.

Activiteit.: De activiteit van de H.B.I.V. ia momenteel gering. •
In 1948 en 1949 werden "Hationale Vredeaopbouw Congressen"
belegd. Daar werden inleidingen gehouden door proninente
pacifistische, Wereld- en .Europees-Foderaliatische figuren,
o.m. door P.J.8. Serrarens, Prof. 'Ir Dr Jan Barente en
Mr J.A.W. Burger.

Ben aantal zeer uiteenlopendo organisaties is lid
van de H.B.I.V.; genoemd kunnen o„m. wordent
Genootschap der Vré«saden (Quakers);
Internationale Vereniging "Bellamy";
Algemene Sederlandse Vredesactie (A.H.V.A.};
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (li.V.V, !>;
Nederlandse Bokabond.

Bestuur^ In begin 1950 hadden o,ia. zitting in het bestuuri
F.3. Boordhofi', wethouder te Haarlem;
H.Oh.S.J. van der Mandere, publicist te faasenaar;
Ds J.B.Ïh. Hugenholta, predikant te Araraeratol, tevens be-
stuurslid van de Algemene Nederlandse Vredes Actie
(A.H.V.A.).

Volgens de overgangsbepalingen yan de statuten van
de Beweging was in 1948 de vertegenwoordiger van het Ne-
derlandse Rode Kruis, iï.P.J* van Ketwlch Verschuur, ambtd*
halve voorzitter van het Bestuur van de N.B.I.V.,
Br J.S4.E.M.A. 2onnenb0rg te f a-Gravenhage, éortijda* voor-
zitter van de afdeling * a-G-ravenitage vcoi de Vereniging
Hederland-ÏÏ.S.S.B, en vioe-vooraitter van het Verbond van
Wetenschappelijke Onderaoekera, is begin 1950 op aandrin-
gen van isijn saede-besttmraleden uit het H.B.I.V.-beatuur
getreden.

- 2 -



„ 2 -

Hij was daarin eerst in november 1949 opgenomen. Van
der aijde van het Sederlancte Verbond van Vakverenigingen
(M.V.V.) werd to@n tegen d©ae lc@uae bee®raar gemaakt. Mede
op verlangen van d© R.V.f.-vertegenwoordiger in het bestuur
bedankte Br 2onaenberg voor zijn functie in.de H.B,f.V..

Kenschetsi De K*B.Z,V*iat voorzover dezerzijds bekend» politiek
niet-extreiaistiaca georiënteerd*



Verbinding no. 103.
corresp. ; no. 1658 - I.D.
Betreft :' Oproep "Kaar Internationale Vrede en Internationale

Veiligheid".
Bijlage : één.

Onder aanbieding van bijgaande oproep van de Nederland-
se Beweging tot Bevordering van Internationale Vrede
en van Internationale Veiligheid, moge ik UHoogEdelGe-
strenge verzoeken, mij omtrent de politieke betrouw-
baarheid van deze organisatie te willen inlichten.
Deze oproep werd gezonden aan de Heer Burgemeester van
de gemeente fihenen, waarop deze mij verzocht hem wel
te willen inlichten omtrent de politieke instelling
van deze beweging.-

De Bilt, tember 1931.

1
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VERTROUWELIJK

Verbinding: Ho.12

Doss.P.39
Onderwerp: Brief van Dr.J.M.E.M.A.20MEUBEBG

8 Februari 1950

Hierbij wordt toegezonden een afschrift van een brief
van: Dr.Johannes Martinus Elizabeth Maria Alphonse ZOHTJIBN-
BERG, geboren te Rotterdam 16 April 1907, zoals deze door
hem is gezonden aan de Besturen van verenigingen en organi-
saties in het hoofd van die brief! genoemd.

Uit de brief blijkt, dat Dr.ZONNENBERG- zich terugtrekt

it de ÏÏ.B.I.V. (einde),
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A f s c h r i f t

Aan de Besturen der verenigingen en andere organisaties, (nog)
aangesloten bij de 1\FBIV ( = Nederlandse Beweging voor Interna-
tionale Vrede en Internationale Veiligheid).

Den Haag, 12 Januari 1950,
Carel Reinierszkade 171
Tel. 772267.

L. 3.,

A. Inleiding .

Ik heb de eer hierbij Uw aandacht voor de navolgende aangelegenheid
te vragen.
Onderstaand doe ik U toekomen een overzicht van door mij met de Heer
NOORDHOfF, Voorzitter der HIIV, gewisselde correspondentie en met
Mevrouw ISBRüCKER en de Heren NOORDHOP1 en Ds HUGENHOLTZ gevoerde on-
derhandelingen gedurende het tijdvak 8 December - 19 Januari j.l.,
die uiteindelijk tot mijn besluit van heden hebben geleid, mij uit
de EBIV-aangelegenheden terug te trekken.
Indien Uw Bestuur daartoe behoefte gevoelt, zou ik zeer gaarne Uw
oordeel over deze gehele kwestie willen vernemen*

B. Overzicht der feiten van 8 December - 19 Januari j).1!.
1. Op de Algemene Vergadering (A.V.) der UBIV van 26 lovember 1949

werd ik op voorstel van één der organisaties tot Bestuurslid der
NBIV gekozen, waarbij alleen het Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen (FVV) tegenstemde.

2. Uitgenodigd tot een bespreking met 2 der 4 zittende Bestuursleden
der NBIV, n.l. d'e Heren ifOORDHOFF en Ds HUGEM01T2 op 8 December
1949, werd mij onvoorbereid verzocht mijn door de Algemene verga-
dering van 26 November j.l. toegekend Bestuursmandaat vrijwillig
terug te geven om de "5 volgende redenen:
a. Mijn verkiezing, die niet schriftelijk geschiedde, zou deswege

niet regelmatig zijn geweest;
v- ,b. A priori kon worden gezegd, dat samenwerking tussen mij en de 4
V' fï reeds zittende Bestuursleden (Mevr.ISBRüCZïïR en de heren NOORD-
*l*l HOPF, Ds HUf/EimOLIiï en v.d.MAJSTDEKE) onmogelijk was?

'c. Handhaving v-an mijn persoon in het Bestuur zou uittreden van het
ÏT.V.V. betekenen.

"5, Op 8 December behield ik mij een besluit op dit verzoeic voor, doch
gaf een definitief antwoord bij mijn brief van 20 December j.l. De
eerste reden wees ik als niet-steekhoudend af, daar dan ook de 4
reeds zittende Bestuursleden (w.o. de Voorzitter, de Heer UOORDHOFF)
onregelmatig zouden zijn geicozen. Daar de statuten schriftelijke ver-
kiezing niet voorschrijven, meende ik, dat mijn verkiezing wel regel-
matig was geschied.
De tweede moest ik eveneens als praematuur en niet op feiten berus-
tend van de hand wijzen, daar ik nog niet het genoegen had gehad zit-
ting in het Bestuur der NBIV te hebben.
Omtrent de derde reden merkte ik, evenals op 8 December j.l. op, dat
ik gaarne de motieven van het U.V.v. zou kennen en zouden deze juist
zijn, eerst dan de consequenties zou trekken. 'Teneinde deze spoedig
te doen kennen, verzocht ik overleg tussen H.B.I.B. en U.V.V., opdat
de eerstvolgende Algemene Vergadering zich ook terzake een oordeel
zou kunnen vormen. Dit werd door de Herön HOOEDHOFï1 en Ds HUGENHOLÏ&

-niet-
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niet aanvaard. Ik wees er hierbij tevena op, dat volgens de statuten
het K. V. V. geen recht van veto had, doch slechta één stem. (Een ver-
dere uitwerking van het stemrecht te geven bij huishoudelijk reglement;
bestaat nog niet, daar een dergelijk reglement, ofschoon de H. B. I. V.
al meer dan 2 jaren bestaat, nog steeds niet tot stand is gekomen) .

Op 22 December j.l. antwoordde de Heer NOORDHQFï mij, dat in Februari
a. s. een nieuwe Algemene Vergadering zou worden gehouden, teneinde in
de financiële positie van de N.B.I.V. te voorzien, daar 27 van de 37
nog aangesloten organisaties nog niet hadden betaald en men dus o. a.
het besluit der Algemene Vergadering van 26 November j.l. inzake mijn
benoeming niet kon accepteren. Op geen enkel mi j ae r argumenten in
mijn brief van 20 December j.l. werd ingegaan.

Op 23 December j.l. antwoordde ik, dat ik, gezien de f. 1.000 (vlg.
mededeling van de Heer NOORDHOFF op 26 November j.l.) in kas bij de
H. B. l, V., de noodzaak van een Algemene Vergadering, speciaal ter be-
spreking van de financiën, niet inzag. Het slechte betalen der aange-
sloten organisaties wijt ik n.l. aan het feit, dat de N. B. i. V. nog
steeds niets biedt, omdat zij aan haar statutaire taak zelfs geen be-
gin van uitvoering geeft.
In mijn brief suggereerde ik o. m. de 7 volgende voorstellen:
a. het vestigen van een overeenkomstig art. l der statuten te Den

Haag gedomicolieerd secretariaat-penningmeesteriaat en het be-
noemen van een daarmede te belasten secretaris-penningmeester,
die zowel voor zijn taak gevoelt, als actief en competent isj

b. het aanzoeken van 3 verdere nieuwe Bestuursleden vlg. machtiging
van de Algemene Vergadering van 26 November j.l.;

c. het opstellen van een concreet plan, waarin DU taak van de
N.B.I.V. wordt gezien in haar m. i. enige juiste functie van

-«^eoördinatielichaam (vgl. ook de desbe tref lende opmerkingen van
lNKFe neer VAI* VLOTEN op blz. 6 der notulen van 26 November j.l.);
l̂ l̂iet, eventueel na schriftelijke voorbereiding, brengen van bezoe-

ken aan de 7 organisaties, die bedankt hebben;
e. het voorbereiden van een activeringsactie der aangesloten organi-

saties conform het daarover in de statuten bepaalde;
f. het, bij gebreke van een eigen orgaan, openen van overleg met een

bestaand orgaan, b. v. "Wordende Wereld", als mededelingenblad van
de N.B.I.V. ;

g. het o. m. vastleggen van de besluiten sub a tot en met f te nemen
in een rondschrijven aan de aangesloten 44 organisaties en hierin

"̂Xook te behandelen het overnemen van de taak der studiecommissie
[HKlProf . TAMMES (zie eerste jaarverslag) • door het in oprichting zijnd
^^"Vredeswetenschappelijk Instituut".
Hierover verzocht ik ten goedigste met ons vijven te vergaderen en zo
de 4 reeds zittende Bestuursleden dit niet wensten, een brief tot de
37 nog aangesloten organisaties te zenden, waarin deze de redenen
zouden uiteenzetten (onder mededeling van mijn afwijkenö standpunt)
waarom zij de N.B.I.V. niet aan het werk wensten te zien gaan.

Op 24 December 1949 scnreef de Heer NOORDHOFF hierop het volgende -
mij niet zeer begrijpelijk lijkende - briefkaart je :
"Uw brief van 23 December heb ik in rondleaing gegeven bij Ds HUGEN-
HOLT2, de Heer VAN DE MANDERS en Mevr . I§BRüGKER, mede namens wie ik
U geschreven had. Niet om weer eens te discussiëren met U, maar om
te reageren op Uw Neen! Begin Januari hoop ik Uw brief te bespreken
in ons Bestuur, waarvan U eventueel het 8e lid had zullen zijn. Niet

vijfde, zoals U schrijf t. B

Op 2ö December 1949 verzocht ik mij een uitnodiging voor de Bestuurs
vergadering van begin Januari tö zendenj bij gebreke waarvan ik
schreef mij op 2 Januari j.l. (na de oehtendpost) tot de 44 oorspron

kelijk-
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kelijk bij de N.B.I.V. aangesloten organisaties te wenden onder over-
legging der sinds l December j.1. tussen de Heer NOORDHOFF en mij ge-
wisselde correspondentie.

8. inmiddels had ik Mevr. ISBRüOKEB telefonisch om bemiddeling verzoent
en bevestigde haar dit op 2 Januari j.l. onder toezending van een co-
pie ,aan de Heer NGORDHOFF.

9. Op 8 Januari j. i. ontving ilc van de Heer NOORDHOFF het volgende brief-
je:
"Mevrouw ISBRüCKER aan wie ik Uw brieï van 2 dezer ter inzage had ge-
zonden, adviseert mij ïï te berichten, dat alle aanhangige kwesties -
en dus ook de Uwe - besproken zullen 7/orden met vertegenwoordigers van
de verenigingen, die een financiële bijdrage aan de N.B.I.V. betaald
hebben in overeenstemming met het gevraagde bij circulaire van 21 Ju-
li 1949".

10. Een telefonische uitnodiging van de Heer Noordhoff tot een conferen-
tie met hem en Ds Hugenholtz op 19 Januari j.l. werd door mij aan-
vaard, daar eerstgenoemde deze conferentie als nuttig kenschetste.

,_ Op die conferentie werd mij gezegd, dat vergaderd was met de sub 9
( bedoelde verenigingen en dat daar de conclusie was bereikt, dat de

besluiten der Algemene Vergadering van 26 November j.l. dienden te
worden uitgevoerd, al waren de 4 reeds zittende Bestuursleden daar-
bij niet aan een termijn gebonden. De bedoelde Bestuursleden inter-
preteerden deze conclusie aldus, dat mij opnieuw werd gevraagd mij
vrijwillig terug te trekken, vnl. met het oog op het N.V.V. Zou ik
dit niet doen, dan zou op de eerstvolgende Algemene Vergadering een
alternatief voorstel van de bedoelde Bestuursleden aan de dan aanwe-
zige organisaties worden voorgelegd, inhoudende:
óf ongedaanmaking benoeming Dr.20NNENBERG van 26 November j.i., óf
bedanken van de 4 reeds zittende Bestuursleden. Ik behield mij mijn
antwoord tot Woensdag 2t? Januari a.s. voor.

G. Besluit.

Zoals in de inleiding reeds vermeld, besloot ik heden mij uit de
N.B.I.V.-aangelegenheden terug te trekken.
In dit verband vestig ik er, weljticht ten overvloede, nog de aandacht
van Uw bestuur op, dat het initiatief om de N.B.l.V. de ENIG- MOGELIJKE

V EN DUS ENIG JUISTE vredeskoers te doen varen - nl. het bijdragen tot
het aanvaarden door Nederland van de ook tot Nederland gerichte uitno-
diging vervat in lid 9 der enige ECHTER vredesresolutie, eenstemmig
aanvaard door de Assemblee der Verenigde naties op 14 December 1946 -
en deze koers wetenschappelijk te doen voorbereiden via een veelzij-
dig samengestelde studiecommissie (zie eerste jaarverslag der N.B.l.v.
bj.z.1) van MIJ is uitgegaan en door de Algemene Vergadering van 27 No-
vember iy4ö is aanvaard. Nadat de studie-commissie in Maart 1949 was
benoemd, is hieraan door de zittende Bestuursleden NIETS meer gedaan.
Mijn critiek o.a. hierover op de Algemene Vergadering van 26 November
1949, leidde tot een voorstel van de Heer TAI VLOTEN (winnaar van
een prijsvraag der Verenigde Naties over de reenten van d e mens) om
mij in het Bestuur te benoemen, hetgeen door die Algemene Vergadering,
met de stem van het N.V.V. tegen, is aanvaard. Het spreekt vanzelf,
dat, indien men mijn benoeming volgens de wil der Algemene Vergadering
had geaccepteerd, hetgeen toch normaliter is te verwachten, ik ge-
tracht zou hebben in de richting van bovenstaande enig juiste vredes-
koers - uiteraard op volledige wetenschappelijk en democratisch ver-
antwoorde wijze - met voortvarendheid, door te varen. Nu blijkbaar het
N.V.V. dit niet gewenst acht, c.q. mij hiertoe niet meer de juiate
persoon windt en de $ reeds zittende Bestuursleden de mening van het
N.V.V. delen en deze belangrijker achten dan de wil der Algemene Ver-
gadering, meen ik, dat hei; naar mijn mening aan het H. 7. V. is om de

-N.B.I.V.-



-4-

H.B.i.v. op dié vredeskoers te richten, die naar de mening van het;
BF.V.V. de juiste is. Het zal Uw Bestuur niet verwonderen, dat ik met
belangstelling die koers en dus de toekomstige prestaties van de
N.B.I.Y. ten aanzien van Nederlands "bijdrage tot het bereiken van
Internationale Vrede en Internationale Veiligneid, zij het dan ook
meer uit de verte, zal blijven volgen. Mogen - nu ik mij terwille
van de vrede binnen de H.B.I.Y. hieruit heb teruggetrokken - deze
prestaties én in wetenschappelijk én in democratisch-organisatorisoh
opzicht, zodanig zign, dat zij het tot; dusver gepresteerde geheel in
de schaduw zullen.stellen.

Dr. J.M.E.M.A.tfonnenberg.

c
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NEBEHLAKDSE BEE/EGING TOT BEVQJBSBING
VA» DE INTSINATIONALE VBBDE E» DE
IHÏ3RNA5IONALE VEILIGHEID in oprichting

(N»3i*i7ii'°') 's-Gravenhage, 1 Octobér 1948
Prinaeasfegiftcht 27
Tel. 1:12100.

49821 ' Aan <Je Hoofdbesturen der
aangesloten Verenigingen.

Ónize Studiecormissie heeft zich beraden- over de vraag, hoe d»
aangesloten Verenigingen beter aan de Nederlandse Beweging gebonden
kunnen worden dan thans naar hot ooracel dor Studiecommissie het
geval ia en hoe dus de onderlinge samenhang kan worden versterkt.

Het voorbereidende werk als o.a. do samenstelling der Statuten
heeft ccar vuol tij-d gevorderd en ook andere omstandigheden hobben
ertoe bijgedragen, !dat wij ons goluid nog niet hebben lomnen laten
horen.

Hot eou te botreureri Bijn, ale- d« onderlinge samenhang zwak
epu blijven on daarom hooft de Studiecommissie gedacht aan de uit-
gavo van -een Hedcdolingenblad dat, in een omvang van minstens 8 blz.
kwarto, bijv. aanvankelijk 5 a 6 niaal por jaar zou kunnon verschijnen.

Gedurende de oerato tijd sou difc ovontuool in gestencilde vorro
kunnon goschiodcn.

De naam zou kunnen zijn:

De Kodff land son Vrp£osbowcgjjig[, wolke naam in vette lottors
op do voorpagina gedrukt eou kunnon worden*

•De inhoud van hot blad eou gevormd kunnon wordui door:
p '-orto rode ̂ tionoT e boschou\7in(* C voorpagina);
T>. oon vorr^rte ""•" ~"*wo van ie Ir.houd van bladen,

wolkc door aangesloten Vwronigingon worden uit-
gogovon, cvcntuocl samon to stollen door de
rodactios dior Jladen; • • ,

c. nieuwe betreffende de aangosloton Vorenigingon,
to verstrekken door do Hoofdbesturen;

d. niouffs betreffende do Voro;iigdo Hatioe on do
• Vredesbeweging xn het algc-iuen;

e. andoro modt*dolingcn wellco voor pnzo bewoging
. van belang goacht mogen wordon.

.Mon mogga nu niot: alwoor oon niouw blad!
Hot orgaan aoale do Studiecommissie hot zioh voorstelt, aal onge-

twijfeld in con,bohoeft& voorzion,omdat do afzonderlijke verenigingen
niert bij maohto zullen zijn om sich het materiaal to verschaffen, dat
in PQ Wo.d orlandBQ VrtidosbQWogJ.njg verwerkt zal kunnon vTordon.

" De StudiooomotoLiio stelt eioh de uitgave als volgt voor.
Hét *ou tor beschikking goatold moeten v/ordon van do hoofdbo-

9tttren, zo mogelijk togen betaling van do enigszins verhoogde kostprijs,
iaet inbegrip bijv. ton do vorzondingolcooton.

D» StudleoonniiaBie stolt zioh hierbij op hot standpunt, dat towninete
ieder hoófdboetuuralid in do gologianheid gestold zal dionon te «ordon van
de inhoud kennis to nomen.

Maar-:?ook do afdelingen der aangesloten Voronigingon zoudon in do
gelogonJlold goetold kurtnen worden ój| oen of moor abonnementen to nomon
t^n einü* die ondor do beotuuraledon to laton cirouloron.
..; De koeten'van hot blad hang<?n uitozeard af'-van do oplago wolko hot
wil voitoijgon, ovontuool ook buiten onze kring, nle ook in do vorm rnn
abonnementen van poraonon, dio op dio wijao htai inateraming mot dool on
•tzwon van Do Nedorlandao 3üwogi,ng tot uitdrukking woneon to brongon.

Eohtor Bal de jnarpxlja van hut bli\ ooa bodrag van ƒ 5.00 niot tü
boren aiogen gaan.

ïïlj verzooken U thane aringond onzo eo oocolijk vo*dr 15 Octobur ti.k.
to willon do on vroton:

1. of U mot' het hior ontwikkoldo plan kunt ir.otommon;
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Hederiawïeó Beweging tot Bevordering
van de Internationale Vrede en de l
Internationale Veiligheid (in oprichting)

'(N.B.I.V.l.o,)

49620

's-Gravonhogg,
Prin^cascgracht 27
Tel. 112100.

Ann do Afdelingen der tij de Nederlandse
Beweging tor Bevordering van Intemationnlo Vrede
on Internationale Veiligheid aangesloten voren:-.
gingtn.

Wij eijn thana in de gelegenheid U mede te delen, dat onze Bewoging
op 15 en 16 October 1940 in Ie oj.erib::".rheid cal treden donr het houden van

lir dr IfoeBtemor,- Gra-follJIrs -Hfelcn, op hct"Slnimr»of• -te ••*-»--"?-varhnge-.- - - - - - - —••-
Ket eerste persbericht dat hierop betrekking heeft, ia inmiddels uitge-

gaan. Het luidt alu volgt:
Congrcs-Vrcdcaoobouw te ' a-Gravenhogo

Op initiatief van de Nederlandse'Bewoging tot Bovordcring vnn Intormtiona-
lo Vrode on Internationalo Veiligheid, welke het vorig 3 r.r onder audpiciïn
van het Nederlandse Rode, Kruis in het leven is geroepen, zal op 15 en 16 October
a. B. to 's-Gravonhage oen nationaal vrvdeocongreo worden gehouden.

Het congroe heeft ten dool de bt-l-jigstclling van hot Nederlandao volk in
al «ijn geledingen voor het werk der Verenigde Natieo te vcratovigiai.

Daarnaast wonst hat groter bekendheid te gavo'n aan het strovon'von gonoqia-
de Beweging om voort to bouwen op het H-^ndveot der Verenigde ,Natit»B, taR"'bl3ftfe
tot een woricelijlrevoLlltïitigemöenschnp te Vroir.cn op draaocratisch füderaliatlacho. •"•
grondslago

Hot secretariaat vnn ht-t Congrea io voorlopig gevestigd to ' 6-Oravenhocö,'
Prinseasoêracht 27.

Het ligt in de bedoeling op Vrijdagavond 15 October voordrachten to laten
houden over I. de situatie op vrcdeegebied vóór de oorlog, welko haar afsluiting
heelt gevonden in do wfclgesloagdo Confercntie-Vrvdesopbouw in Hotel "De t'itte
Brug" te SctareningenCMci 1940), aleéodo II. over do situntio op vredosgebied,
eools aij zich na de bevrijding heeft-ontwikkeld.

In flcze tweede irliiding saxL m«it name de totstandkoming onser Beweging- . ' •
worden behandeld met allt» wnt daantode verder ^erband houdt.

• Op 16 Octobor Boudon dan kunneao worden behandeld de onderwerpen:
III. Nodorland in de Wereli i, '**
JV. Nudariand en de Verenigde Natiee - ••• -.,.,.:*'**

' ' ' ' ~ " " " " ' ' ' '
VI. Het Europees Boderoliane

Met sprekers over do laatstgenoemde 4 onderwerpen aal contact worden opge-
nomen. In oen volgende circulaire zullen daarévor nadere mededelingen worden go?-
daa». ' • '

Verder kunnen wij U medodalen, dat het Congres circa 18 uur aal kunnon
worden gesloton.

Hot ligt in do bedoeling een bJijdrrga voor de.deelnano^aan dit Congres to
heffen, wolko wij eóudon willen stoljlen op ƒ 2 - per afgevaardigdö. /

Wij vartrouwon, dat men &ich daarmede sr.l kunnen verenigen.
Omtrent hot svomachten in den Haag sullen U te aijnor tijd nadere medede-

lingen 'geworden van de zijde der in ,te stollen ontvanget-conmiseio.
Deze eerste circulaire draagt uit de aard der zaak slechts een voorlopig

karakter.
Jhat wél moge nu reeds r.ot grote nadruk worden verzocht, de gènoamdo datums

15 en 16 Octobcr vrij te houden en obn afgevaardigde oon to wijzon, dio &le ver-
tegenwoordiger, vnn 6ên of oventueol van moor ofdolingon 'aan hot Congrpe-Vredosopbouir
zal kynnon deelnemen- *~\ • .

Hot Congre^ moet slagonl • .**
lfe , • . - . ' De Vooraitter , y v ' ^

1 i H.P,J. >an Ketwtoh Verschuur > - , . , : « -
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Artikel 3. V • • • ..
Grondslagen.

De'samenwerking eal zich aanvankelijk beperken tot die doeleinden, en
aoties, welke gezamenlijk kunnen worden gesteld en uitgevoerd, waardoor "
versni-nejrir.g vtm kracht en overbodig gebruik van middelen worden voorkomen,
doch Juiat het effoct door gezamenlijk optreden wordt verhoogd..

De samenwerkende organisaties behouden, in afwachting van eventueel
latere mogelijkheden van reorganieatie, haar volkomen Eolfstandigheid en
blijven werkEaam op hot ^ >or haar gekozen -terrein naar eigen beginselen en

doelstelling.

Van algemene acties, door haar ondernomen, gever, z i j , tenzij urgentie-
gevallen dit onmogelijk maken, tevoren kennis aan het secretariaat der

Artikel 4,
Tïiddelen.

Po jtiohting tracht - met actiove medewerking van zoveel mogelijk Neder-
landers - haar dool te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige
middelen, in het bijsonder door:

1. Het stichten van een Centraal Bureau, dat ten dienste' staat van allé aan-
gesloten organisaties on zich toelegt o^> voorlichting, documentatie, vor-
ming van een bibliotheek, vsrzanolen van materiaal voor tentoonstellingen
on voor hot eventueel uitvoeren van acties, die voor de gezamenlijke or-
ganisaties wenselijk worden geacht.

2. .Het gezamenlijk organiseren van nationale manifestaties, met name vnn eon
j'iarlijkc terugkerende vrcricsdag, verkopen van eer. vredeaerableem tor ver-
krijging van de nodige gelden, on het voeren van alle propaganda, die
gei .menlijk kan worden ondornomun.

3. Het ir.richtun' van oen regelmatige nemiienst, het uitgeven en verspreiden
var. berichten, brochure B, e. d. , het medewerken aan of het organiseren van
ten opinieonderzoek oo haar terrein.

4. Hot houden van congressen, conferenties, curoucoen, e. d.

5.. Hot doen loven van de vredesgedachto in do moest uitgebreide ein des woord»'
M j de jeugd, via school 'on Universiteit, alsmede door het organiseren van
propaganda -bijeenkomsten, Eomer'campon, internationale uitwisseling, e..d..

6, Het onderhouden van contact met gelijksoortige organisaties (nationale
Vredesraden) of andere groeperingen in,-het buitenland, aa.bot madeinwriten
aan een internationale organisatie torzake.

Artikel 5.
Gewone loden.

Do Stichting tolt gewone leden, medestanders en buitengewone (individuele)
leden.

Als gowoho leden kunnen toetreden nllc roohtsporeoonlijkheid beeittnridw
organisaties, in Nederland gevestigd, die met dool en grondslagen dor Stichting
instonming betuigen en .'nder overlegging van otatuten en Hui sh.. Reglement aich
daartoe bij het Hoofdbestuur aanmelden. Het Hoofdbestuur .geeft aan alle gewone
lo_dai^ konnip__yan _cl!te aannclding. ~*

Hot ,Hp pf dbcatuur bc al i .at o a r ol cf_nj^ot ̂ von oon

binnen een maand in buroep komen bij_jic Raad van ia j stond, die" " ~

Het Huiah.Roglemcnt bepaalt de miniraum-bi j dragon der loden, die naar finan-
ciële draagkracht worden geheven on waarbij maxima worden gesteld voor organisa-
ties van grote omvang.



Artikel 6.

Verlies van lidmaatschap.

Het gewone lidmaatschap gaat verloren door -ntbinding der organisatie}
door opzegging, indien deee uiterlijk drie maanden voor het einde van het
ver enig ing s J a^-r is medegedeeld; of door royement.

•.'chorsing voor -ton hoogste zes maanden kan door het Hoofdbestuur worden
ui t nejs^ro !cenj_ daarvan w o r d t r.ed ed e l i ng aan_ rille gewone ^^J3ÏLj&.ec*a.5£Li. ''°_*Lê - "°
geschorste _organi3atie al B een of meer dezer .IgdJBn. tebterij^innej^jSjsn^weeS:,

be han dql irt% • iwqnt < •- ' • '• '
Itoyejnen^^tojl gorden uitgesproken . d o o r het Hoofdbestuur; mededeling

daarvan wordt gedaan aan de_ betrokken ^rgani_aBtie en aar. J2_He gewone, leden." ~ "

op de_ Ita.ad van Bijjrtandj die__dit beroep binnen^ drie maanden in behandeling neemt,

Artikel 7.
Medestanders.

Ala medestanders kunnen eich, behoud gis goedkeuring van hetHoofdbe£rt"1-ir>

Jegens do Stichting verbinden: ~ — —

a. Hatuurlijl-re personen boven 18 jaar;

b. Rechtspersonen en verenigingen of afdelingen ervan, die steun aan har.r doel
willen verlenen ;

Het Huiah .Regiem ent bepaalt de bijdrage der medestanders.

Art i ol 8.
^uitor.gewone leden.

De itiad van ^i j stand kan, op voorstel van het Hoofdbestuur, Jaarlijks eoi
door het Huish.Reglenent nader te bepalen aantal personen, die zich Jegens de
otichtihi; of voor liet doel. dat Bij nadtreeft, bijeonder verdienstelijk hebben

'gemaakt, tot buitengewone (individuele) leden benoemen. Hun rechten en verplich-
tingen worden door het Huish.Kegla-nont vastgesteld.

Arti'-el 9.
Hoofdbestuur,

Het Hoofdbestuur heoft de algemene leiding der Vereniging.
Het houdt regelmatig voeling met de Kringen d«r Stichting) onderhoudt de be-
•trckkingen met in het buitenland gevestigde 'organisatie a en met de vertegen-
woordigers in andere delen van het Koninkrijk on daarbuiten. Het Btelt zich,
telkens wanneer dit voor de verwe«enlijking van de doeleinden der Stichting nood-
eakelijk ie, in verbinding met de regering en de landelijke autoriteiten.

ion door de Vooreitter of door ton minïrte
en^ vijfde der leden.

Fungerend vooreitter en Secretaris van het Hoofdbestuur vertegomroordiffen
de Stichting in en bttlóen rechte.

_..„jn en aan du leden on
medestanders een Jaarverslag uitgebracht en oponbani: gemaakt.

Artikel 10,
Samenstelling vtm het Hoofdbestuur.

Het Hoofdbestuur beotaat uit een"door de Algemene Vergadering vayt to
stellen aantal van ten minate 10 loden, die door haar uit candidaten, door het
Hoofdbestuur en Kringen op nader bij Huish.Reglement te bepalen wijee gesteld,
worden gekoeen voor zes jaren en voor 1/3 gedcolte om de twe-€ Jaar, volgene
daartoe vaat te stellen rooster, aftreden.

Bij tussentijdBo'vacaturea neant het gekoien lid de ploate van »ijn roorgan»
gor op_de roo arter in.

De leden van hot Hoofdbestuur, dio daarin alö vertegenwoordigers ener orga-
nisatie eijn. gekozen, hebBön het recht plaatBvsivanser(3) aan te wijeen, die bij
hun eventuele verhindering de Yergaderingen bijwonen. '



Artikel 11. .
VoorBittor en Secretaris.

De Algemene Vergadering, bedoeld in art. 14 der Statuten, kiest de Vooreitter
der :tichtiag, die tevens voorzitter van het Hoofdbestuur en van de Raad van Bijstand

is. Hot Hoofdbestuur dient daartoe een b i nd_end_e voordracht in van een of meer.personen. ,

Het Hoofdbestuur kiest uit zijn midden een of meer onder-voareitters, die bij'
verhindering van de voorzitter z i jn plaats innemen en alle zijn functies uitoefenen. .

Hot Hóofdbnntuur kieet uit of buiten ei.1n midden een algemeen-secretarie en een
penningmeester, welke laat L';o i'.mct_ie mot d_i_e v_aji_jTJg^eeji-^ecreta;ri8 kan_worden ver^enigjj
of aan aen dor aeoretarij er. cndu:
eocretarip on p onruLngroee/rtar treden. zo_ ei j nog^geen lid van het Hoofdbestuur "IjJJ als r >
zod_nnig_oT>,

liet_ Hoof dbo£tuur_j3-tolt eventueel bezoldiging en_do inatruotie van Be£retari8^_sen)_
eji j>ennin£[necater vaat. Do •Jlgcseen-eecretariS en penningneouter hebben in de vergr.flerln- .
«en -van hot Hoof dor st'uur*" over' tH.aJisjblê;"ehheBp"nj' dTe'Jiun" ĵ̂ K-°^I71*u."Oê?-"eX<l" ]̂ ^???Pj.~ "

• aanwezige loden \^an_ het Koof''bestuur ajtelt zo_ nodig

Door het Ho
met de lei<
stuur in -oorzittor

Artikel 12.
Uitvoerend Comité.

estuur wordt uit eijn middon een ''itvoerend Comité, gekozen, belast
:oe werkzaamheden. !)e Vooreixter van het HoofdUé- . . .

r!it tJitv-or«nd Comité. Daarin hebben voorts zitting de' onder-voor-
----- • ̂ ris, de -lenningmeestor en ton minate drie leden, door het

ofdüootuur daartoe aangowe

Het Hoofdbestuur kan uit en eo nodig ton dele buiten eijn midden vr.ete of 'tijdc-
ISjkc comifjsien bonoenen, belast net de va or bereiding van nader on schreven aangelegen- .

•jtrUcen 'e ot^enrnen in Ho o fcllja st u i ir of Uitvperond_Coraltó_, dan boali^st^de sten
van de_funjg_er_end v^ ̂  reit ter .

Artikel 13.
Centir/il Bureau.

Het Centraal Bureau, bedoeld in art. 4 sub 1, etant onder leiding van een of moer
directeuren, door het Hoofdbestuur benoemd. 2ij wonen de vergaderingen van het Hoofdbeatuur
bij en hebben daarin stemrecht, met uitconderin^ van de vragen, waarin hun taak of beleid
cijn betrokken.

Het Hoofdbestuur stolt hun bezoldiging en hun instructie, yast.

De p.lgeneen gpci-ot tevens als directeur van het Centraal Bureau optreden.

Ilaad vr.n Bijstand. .

Een Raad van Bijstand v/orflt gevormd uit de vertegenwoordigers van de Kringen, in
artikel 15 decor 'Jtatuten bedoeld, en uon ' vantal van ton hoogste 25 andere perochon, deo-,
Irundig op het totroin, dat de tichting betreedt of op een der onderdelen daarvan, door
do Algemene Vergadering te Iele zon. Tot BiJ_n taak._ behoxart oftn hét Hoofdbeetuur en de
Algemene Vergadering allo voorlichting on bijstand té verlenen, die deee van de Raad vor
langen, • '

De Raad kont zo mogelijk eens Ter drie maanden bijeen; hij wordt aamengeroepon
__^^ "" , ™~ ~~ "* " ————— •— *-" * "~ *T" f •* •**».—•— -.•-••*.,-» » ,— . _^ ^_ _.^. ^ .»_ _. . ____*4. — --•• «• • '— .̂ *». * t - • -. •.«*•.. *.73Bfc.» , » J1-» -.--

het_Hoofdbestuur tooganö* *

lijk aoht
_ .

te G i n vorworpon.

l £ j r o n tjstn'rK jienopdöilf
eren buiten aan\vezighoid_ van_^ejt_ HoofdbestuuV." " ' " "" -*
J-1?. ,?rJi?. .̂ Jïïl- .̂y ?*.anA dg_ stenmen atakon^ wordt e^en voorstel geacht

" * ~" *~ "** "* " ~~~

De leden van' de Raad van Bijstand, die daarin niet een der Kringen TQ-rtegenmiordigei.'
hebben aitting voor 6 jaren; om de twee jaren treedt 1/5 gedeelte af; zij zijn onmiddellijk
herkiesbaar.

In de vergaderingen van de Raad wordt door het Hoofdbestuur op gezette tijden
verolag uitgebracht over de werksaarahed aa der otichting en over de atand der financiën.



Artikel 15.
Algomone Vergaderingen.

Tenminste eens por twee Jaar komt een Algomeno Vergadering van de' 'tichting ,
bijeen, waarin eowel a?Ie gewone leden als de Xringun der '.tichting vertegenwoordigd
en_d_e_ buitengewone^ led on aanweeig kunnen _eijn._

Hot Huioh.Hc'glemsnt bevr.t bepalingen betreffende do vertegenwoordiging in de
Algemene Vergadering van de aangesloten organioatiea en 3e -vrinden, het door deae
uit te cofonun stemruoht en de te voeren beraadslagingen, die plaats, hebben volgens
de geldende parlementaire regelen..

Ket Hoofdbestuur regelt de wi j i: e,, waarop en de tijdstippen, waarbinnen de aan-
gesloten orjaniavtiee on de Krin/'.on voorstellen voor dese Algemene Vergadering
kunnen indienen en candldaten in de bestaande vacatures in het Hoofdbestuur on de
Rci.d van Bijstand stellen. Ket regelt tóvens de wijze, waarop de boschrijvingsbrief
door het Hoofdbestuur wordt vastgesteld, en de tijdstippen, waarbinnen r.rjv do or-.
ganiaatios en de Dringen de beechrijvingebrief wordt toegesonden.

Ongeacht het bovenstaande b r eng t 'het Hop/ dbejrtuur _op_ dtme Al^®P?Lrl?. X^FS^A^^Jlfi,
verslag uit_oye_r _het gevoerde boloidj_ eowel jpvgr het ^er^ikenMVOT_^e_JdpVleJjidr.n '&(>£•
oticht'ing aljj_pver de financiële toeQtand_._

Over personen wordt schriftelijk bij ongetekendc briefjes, over taken mondeling
jostemd, tenzij de vorgr.dering, op voorstel van de vooreitter, anders bofjliat..

"en buitengewone aïgemeno vergadering kan worden bijeengeroepen^ indien het
Hoofdbestuur eulka nodig acht of een nader bij Huish Jioglement te bepalen aantal
aangesloten organisaties of Kringen d:-artoe de wena schriftelijk, mét redenen
omkleed, te kennen geeft. Het Huiah^lerlement stelt de ternxjn vast, waarbinnen
zulks dient te geechioden, benevens vooreleningen, in geval door het Hoofdbestuur
niet rian deeo verplichting wordt voldaan.

Artiv-ol 16,
ia-ingen.

/

K:'achton8 bepallngon van het Huiah.Reglement worden tot oon daarbij vast te
stellen nantal Kringen ingesteld, omvattende'een provincie of een gedeelte van een
•rovinolo, en 'de steden Amsterdam, Kotterdom, Den Haag.'Hun taak is do werkzaamheden

der Stichting, vooreover1 deze- lokaal dienen doorgevoerd, in het gebied van die
Kring te verrichten.

Het^Hui^shéRe^leiiient ft eva t bepalingen^ krach t en B vteljce bo long rijke acties^ op
voorstel vnn"het Hoofd'bGs"' '" t"" " " " - . . - . - . . -.—».T
ding tuogón de besturen der ^-.owone leden on dio ondcrdelen^dojr jffimtefllo/tfta y^c~-

'gjr/{lngent_ die
Hopfdbè0titUT i^

de J?j
wordep aan

Pe in deee "Kring aanwezige OTiderdelen der organisaties, die alfl gewone leden
'.;ot de Citichting eijn -ioe^otrodun, worden tenminste eens per Jaar tot c-on Kringver-
gadering Eftraengeroopen. '

Deeo Kri-ngvorgndoringen bonocir.cn de Kringbewfruren, die ton minste 7 leden tollon»

De '^ringbesturen wijeon de vortegonwoordigor oan, die «i'iting heeft in de R.".ad van
Bistand.

Do ICringon stellen hun reglenu.-nt vaat, dat de goedkourlng VTJI het Hoofdbestuur
behoeft.

^&fr^qt.urtm, hcbb_gn_ jopr cyontuuel_ door hen vnatgeatolde optie e _do r.oed-
00 0 £ U L ° " d " " " ~ " "•'••' —

De ICringbe sturen ^ovon .aan hot Hbc-fdbo'atuur tijdig tevoren 'cennls van hun
vergaderingen en vnn do ^ringvorgndoïlneon, die door vertegenwoordigers van het
Hoofdbestuur kunnen worden bjjgewoond.

De ICringbesturen kunnen in geiaücnton of onderdelen van gemeenten, tot hun Krinfi
behorende, plaatselijke vortoconwoordD^ers aonstollen.
Zij geven daarvan kennis aan het Hoofdboatuur.
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f"" Op Vrijdag 27 en Zaterdag 28 Mei 1949 werd het tweede
l Nationaal Vredescongres van de "N.B.I.V.11 (Nederlandse Be-
\g tot Bevordering van Internationale Vrede en Inter-
V nationale Veiligheid) gehouden} in de bovenzaal van het res-

taurant "Boschlust" aan de Bezuidenhoutseweg/te 's-Graven-
fhagéj

Dit congres was gewijd aan het "Oost-West-» Vraagstuk"
en aan de "Constructieve Vredespolitiek".

Hoewel in de eerste plaats bedoeld voor afgevaardig-
den van bij de N.B.I.V. aangesloten organisaties, was het
congres ook toegankelijk voor belangstellenden. Alle be-

•jsoekers moesten voorzien zijn van een congreskaartjj) tegen
betaling van f.2.— verkrijgbaar aan het secretariaat van
de N.B.I.V. aan de Prinsessegracht 27 te s-Gravenhage
(Rode Kruis).

jDe (zaalcapacitei'tybedroeg plm. £150 zitplaatsen}
*" [Bij de opening van het congres} op Vrijdag 27 Mei 1949,
te 19.30 uur waren ongeveer 60 è 70 bezoekers aanwezig)
Na een kort welkomstwoord van de vooralsnog onbekend geble-

n fungerende voorzitter, werd het woord verleend aan:
professor Mr.Dr.Jan BARENTS7 geboren te 's-Gravenhage

28 De cembjgr̂ Ï9JJL,6, wonende Van d er Aa straat 104 te 's-Graven-
hage, '•Jfi'eJieV politieke gedeelte van het Oost-West-Vraag-
st onbehandelde, waarbij hij uitging van de volgende stel-
lingen:

"Het is onjuist de Oost-West-tegenstelling te zien als
een tegenstelling tussen Isociale democratie" en "politieke
democratie".

Spreker wees in dit verband op het in de Sowjet-Ünie
gemaakte misbruik van de uitdrukking "sociale democratie",
doch beaamde tegelijkertijd, dat de in de 19« eeuw verwor-
ven "politieke democratie" aanvulling en verbetering nodig
heeft door sociale gerechtigheid.

De overweging van vele mensen in West-'Europa, dat Rus-
land misschien een gevaar is, maar dat de Amerikanen ook
gevaarlijk kunnen zijn, bevat een kleine kern van waarheid,
maar sluit twee denkfouten in, namelijk: "£ij veronder-
stelt stilzwijgend, dat wij in West-Suropa op een soort
ethische Oî jtpus zouden wonen en zij neemt stilzwijgend aan,
dat men een domineren van de Verenigde Staten in dé wereld
(dat zich voornamelijk zal uiten in een sociaal-economische
beïnvloeding) zou kunnen gelijkstellen aan een overheersing
door Sowjet-Rusland in welk geval alle politieke- en maat-

-schappelijke-
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schappelijke vrijheden zouden verdwijnen. Het is juist,
dat de Sussen, op grond van hun histoMe enige redenen heb-
ben ora bevreesd te zijn voor een invasie van hun land. £Lj
gebruiken deze vrees thans echter in propagandistische zin.

De verovering van g eheel Oost-Europa kan men toch kwa-
lijk nog een verdediging van de Sowj et-Unie noanen.

Anderzijds kan men het Atlantisch Pact geen uiting
noemen van agressielust. Dit Pact is de noodzakelijk geble-
ken verdediging van de in feite bedreigde Atlantische naties.
Het meest voor de hand liggende instrument voor internatio-
nale vrede en veiligheid, de Organisatie der Verenigde Ha-
ties, is door verschillende oorxakeh te zwak gebleken. Eén
van de voornaamste oorzaken hiervan is het overmatig gebruik
van het veto-recht door de Sowjet-Unie.

Tegen de agressielust van het Oosten, onder andere
blijkend uit de satellisatie van Oost- en Midden "Europa,
dient het Westen zich te verzetten. Een preventieve oorlog
echter is erger dan de kwaal. Bij eventuele gelegenheden
3al een ultimatum of een reeks van ultimata noodzakelijk
zijn. Dit brengt weliswaar enig risico voor de vrede mee,
doch het zal de veiligheid tot het noodzakelijke minimum
kunnen verhogen. Hoewel de vrede een zeer hoog goed der
mensheid is, is het echter niet het hoogste goed bij uit-
stek.

Opgemerkt zij, .dat ook het woord "vrede" tegenwoordig
propagandistisch wordt misbruikt voor andere dan vredesdoel-
einden.

Bij het z.g. congres voor de "Vrede", dat kortgeleden
in Parijs werd gehouden, werd door een Engelsman de vraag
gesteld of men dan ook niet van oordeel was, dat de burger-
oorlog in China diende te worden beëindigd. Hij kreeg op
deze vraag echter geen antwoord, zodat hij nog vroeg waar
nu het applaus feleef. Hierbij bleek dan ook overduidelijk,
dat men alleen maar vrede wil en over vrede spreekt als
het in de kraam te pas komt. In elk geval leidt m,i. een
politiek van vergaande concessies naar een derde wereldoor-
log, terwijl uit de historie en uit gebeurtenissen, die nog
slechts kortgeleden hebben plaatsgevonden (eerst de blok-
kade van Berlijn opheffen en dan praten) wel is gebleken,
dat een ultimatum of verschillende ultimata meermalen heb-
ben geleid tot gunstige resultaten en zelfs tot het voorko-
men jyan een oorlog."
füadat gelegenheid was gegeven tot het stellen van vra-
gen, waarvan door enige bezoekers gebruik werd gemaakt,
werd het congres voor deze dag gesloten, nadat de bezoekers
waren opgewekt de volgende dag weer aanwezig te zijn.

Tijdens de vergadering in de voormiddag van feterdag
28 Mei 1949, die om 10.00 uur werd geopend, werd het Oost-
J/est-Vraagstuk van ethische zijde belicht/en wel aan de hand
van~de volgende punten:

"De huidige sfeer, die voortvloeit uit de voorstelling
van de verhouding Oost-West als een zwart-wit verhouding,
leidt tot steriliteit voor West-ïüuropa en verhindert zelf-
bezinning en zelfcritiek. De bepaling van een ethische hou-
ding tegenover het onderhavige vraagstuk eist - naast nauw-
keurige vaststelling van datgege wat ons van Oost en West
scheidt - de bereidheid om te luisteren naar daigene, wat
door beide kanten essentieel tot de ontwikkeling van de
mensheid is en wordt bijgedragen. De verhouding Oost-West

-kan-
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kan alleen maar historisch benaderd en "begrepen worden;
eerst als dit heeft plaats gevonden kan een hedengaagse
confrontatie plaats vinden.

"Een tweede hiermede verbonden voorwaarde is zich re-
kenschap te geven omtrent de inhoud van begrippen als de-
mocratisch, sociaal, totalitair enz. Eerst daarna kunnen
we beoordelen b.v. in hoeverre de aanduiding Oost-West als
sociale democratie en politieke democratie juist is.

Een derde voorwaarde is een bewuste zelföritieki
a. de erkenning van een grote ethische, sociale en poli-

tieke schuld tegenover de niet ^est-Europese mensheid;
b. het besef, dat de ontwikkelingsgang van het Westen in

de laatste drie eeuwen zozeer op het individuele is
afgestemd, dat we practisch niet meer vanuit de gemeen-
schap kunnen.denken, zoals vele volken buiten de Wester-
se mensheid dit nog wel doen. Dit individuele dan voor-
al opgevat als een Mik~gerichtheid";

c. het inzicht dat tegenover het principieel materialis-
tische speciaal voor het communisme een practisch mate-
rialisme van het Westen staat.
Naast zelfcritiek is voor West»-Europa een nieuwe oriën-

tatie nodig. Als bakermat van het Cristendom, als bron van
het humanistisch denken, als vormingscentrum van een wijs-
gerige levenshouding heeft West-Europa een afzonderlijke
taak zowel tegenover het Oosten, als tegenover het Westen.
Van de religieuze, geestelijke en wijsgerige kracht, dus niet
van zijn militaire kracht zal afhangen of Europa in het we-
reldgeheel nog iets heeft te betekenen. Daarbij is te beden-
ken dat, al is vrede misschien niet het hoogste goed, vrede
wel de absolute voorwaarde is voor de aanwending of verwer-
kelijking van de hoogste goederen der mensheid.

Nodig is geen ultimatumpolitiek, maar bewuste vredesop-
bouw.
a. door versterking van de positieve krachten,
b. door openheid voor de wereldvraagstukken, dus oriënta-

tie naar buiten.
Alleen zo kan de oudere generatie een beroep doen op

de jongere generatie, alleen zo heeft de N.B.I.V. reden van
bestaan.

s Deze oriëntatie dient om reëel te blijven en geconcen-
V treerd te worden op het werk der Verenigde Naties, speciaal

op het werk van haar centrale orgaan: de Sociaal-economische
Raad en dat van haar gespecialiseerde organisaties."

Na de gemeenèehappelijke lunch werd^oin 13.30 uur (d.e
!slotzitting van het congres geopend, die door ongeveer 80
personen werd bijgewoond.

De eerste spreker voor deze zitting tfgua J.G-öBELj(verde-
re personalia onbekend),(&ie het onderwerp "Vredesweten-
scha$n behandelde} Hij stelde vast, dat het overgrote deel
van de mensheid naar vrede snakt. Met "Vrede" wordt niet
bedoeld het negatieve: geen oorlog, maar het positieve:
de harmonische samenwerking der volken. De voorwaarde voor
het bereiken van een harmonische samenwerking der volken
is, dat alle godsdienstige, ethische, sociaal-economische
en politieke groepen, die de vrede begeren, althans ernstig
naar samenwerking streven. Een duurzame vrede moet recht-
vaardig zijn. Om de voorwaarden tot een duurzame vrede vast
te stellen, moet een vredeswetenschap tot ontwikkeling wor-
den gebracht. De ethische grondslag voor deze vredesweten-
schap moet zijn: het éne volk behandele het andere volk zo
als het zelf wenst te worden behandeld. De mensheid moet
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als eenheid worden beschouwd. De volken zijn de organen
van deze eenheid en geen orgaan mag zich ten koste van an-
dere organen ontwikkelen. De vredeswetenschap ontwikkelt
een stelsel ter bevordering van de harmonische samenwer-
king van de mensheid en het bewijst, dat deze samenwerking
een groter nuttig effect oplevert dan het naast elkaar wer-
ken. Deze samenwerking betekent een welvaart, die de stout-
ste verwachtingen overtreft. De democratie moet worden aan-
vaard als grondslag voor de door haar noodzakelijk geachte
staats- en wereldinrichting. Democratie moet worden uitge-
legd als een politiek en maatschappelijk stelsel, lerende
dat onze samenleving op de harmonische samenwerking van al
haar groepen gegrondvest moet zijn. Er bestaat evenwel geen
patent-staatsvorm, welke voor elk volk geschikt is. Er is
geen economisch stelsel denkbaar, dat voor alle tijden ge-
schikt is. Verschil in staatsvorm of economisch stelsel be-
hoeft echter geen hindernis voor harmonische samenwerking
te zijn.

(""Er. J. A. 17. BURG-Eĝ ) (v er d e r e gegevens onbekend) (sprak over
(üe Verenigde Naties^

De organisatie der Verenigde Volken is de meest effec-
tieve organisatie ter bevordering van de vrede. Haar beteke-
nis neemt toe naarmate het lidmaatschap meer algemeen wordt.
Ook de meest effectieve vredesorganisatie kan slechts dan
bevredigend werken,als de leden vertrouwen hebben in eigen
sonstructieve toekomstmogelijkheden en die van de andere le-
den. Het huidige bestaande wantrouwen neemt af bij toenemen-
de ontplooiing, regionaal, internationaal, nationaal en uni-
verseel van de idealen, welke de TJ.H.O. zich ten doel stelt.

Vervolgens sprak de Heer BROEKHÜI£WJ(personalia onbe-
kend) /over ^uropees FeöeralismeJ? HTj' betoogde, dat elk land
een deel van îjn bevoegdheid moet overdragen aan een instel
ling, die op democratische wijze is gekozen en boven de ge-

,• zamenlijke landen is geplaatst. Dat is nodig, omdat het in
de tegenwoordige omstandigheden voor geen enkel land moge-
lijk is zelfstandig alle problemen op te lossen. Momenteel
is wereldfederalisme niet mogelijk, omdat Rusland zich af-
zijdig houdt. Dit land wenst zeer zeker geen eenheid.

\J (lüejlaatste spreker, A. DIENAAR KOK-/(pera3 nalia onbekend!
• " v]> (sprak over Wereldfederalismsp Slechts een materieel over- -"
^ * wicht en niet een vertrouwen in de vredesgezindheid van de

tegenpartij o|3 een beroep op het internationale recht, kan
een basis voor de eigen veiligheid vormen. Aangezien over-
wicht slechts door een partij kan worden verkregen, kan de
bestaande spanning slechts in schijn verminderen. Een vredes
politiek moet zich eerst een duidelijk beeld vormen van de
minimum eisen, waaraan een wereldorganisatie moet voldoen
om het gestelde doel te bereiken,

^Pacifisme leidt nimmer tot ontwapening, doch slechts
tot een aanvankelijke verzwakking, verhoging van onzeker-
heid en daarmede tot een :éerde wereldoorlogj Afgezien van
het feit, dat men in de Verenigde Naties ten onrechte ge-
hoopt heeft een abstract internationaal recht te kunnen
stellen boven een eveneens niet onrechtvaardige aelfhand-
having, moet deze organisatie, voor zover het de vrede be-
treft, waardeloos geacht worden, omdat de Staat nimmer het
object van een internationale rechtsorde kan zijn. Het doel,
dat de wereldfederalisten pellen, valt samen met de mini-
mum eisen voor de vrede. ̂Universele, centraal geleideden
(gecontDJ&eerde ontwapening betekent echter een revolution-

-naire-
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'naire ommekeer in het denken.
Het Atlantisch Pacĵ d̂aĴ jeen̂

onvermo gel, t °t 'S e vre diTbëvv i .1 a t dat van een dergelijke om-
ieËeer in ĥ F~9̂ nken7 nog geen sprake ±aj Donder de sociaal-
economische stabiliteit en het militair potentieel van het
Westen is het voeren van een politiek gericht op wereldrege-
ring en illusie. Een wereldfederalisme, dat zich van zijn
eigen gevaren "bewust is en als zodanig een diepere betekenis
en omvattende taak aanvaardt, is waard met alle middelen ge-
steund te worden.

Hierna werd nog gelegenheid tot discussie gegeven,
waarvan door enige personen gebruik werd gemaakt.

.^Qmstreeks 17.00 uur werd het Congres gesloten, (einde)

C
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R A P P O R !

Het Nationaal Congres "Vredesopbouw", gehouden te
1s-Gravenhage op 15 en 16 October 1948, werd georgani-
seerd door de "Nederlandse Beweging tot Bevordering
van Internationale Vrede en Internationale Veiligheid"
(N.B.I.V.).

Laatstgenoemde Beweging werd op 20 December 1947
te utrecht opgericht op initiatief van het Nederlandse
Rode Kruis*

Bij deze Beweging zijn een 50-tal Nederlandse
verenigingen van zeer uiteenlopend karakter aangeslo-
ten, zowel pacifistische als andere.

O.a. zijn aangesloten de A.N.V.A., de Internatio-
nale Vereniging "Bellamy", de Nederlandse Jeugd Herberg
Centrale, de Wereld Federalisten Beweging, de Interna-
tional Student Service, de Vereniging "Nederland-USSR"
en de Nederlandse Boksbond.

Het Congres "Vredesopbouw" stond onder voorzitter-
schap van «Thr.G.M.Versp̂ eyek» Directeur van het Neder-
landse Rode Kruis, die 'op 15 October 1948, na een korte
openingsrede, het woord gaf aan»

Dra.Serrlt Jan DE VOOGD, geb. 9-12-1903 te *s-Gra-
venhage. leraar Meisjes-H.B.S., wonende Bentinekstraat
156 te 's-Gravenhage, lid van het Hoofdbestuur der Al-
gemene Nederlandse Vrédes Aetlé.

Drs. de Voogd sprak over "Het pacifisme vó*ór de
oorlog" (zie bijlage l van dit rapport).

Vervolgens werd het woord gevoerd door EP and sous
Siebren NOORDHOFF. geb. 7-6-1882 te •s-Gravenhage, wo-
nende Orionweg 68 te Haarlem, Voorzitter van de op 25
September 1948 opgerichte "Haarlemse Vredesraad", die
als onderwerp van zijn rede had "Onze vredestaak nu"
(zie bijlage 2 van dit rapport).

Beide Inleidingen werden gevolgd door een op hoog
peil staande discussie.

Op 16 October 1948 werd het eerst hek «joord gevoerd
door Pi» J .S . SBRRARENS T lid van de II • V.P. -fractie der 2e
Kamer der Staten Generaal, die sprak over "Nederland in
de wereld" (zie bijlage 3 van dit rapport).

Vervolgens hield Mr.Dr.E.P.VERKERK, lid van de A.R.-
fractie van de 2e Kamer der Staten Generaal, een inlei-
ding over het onderwerp "Nederland en de Verenigde Na-
ties" (zie bijlage 4 van dit rapport).

Hierna werd gelegenheid gegeven vragen te stellen,
waarvan door een vijftal personen werd gebruik gemaakt.

Op de iniddagzittlng van 16 October werd het woord
gevoerd door Dr• Johfnnes Martlnus Eliaĵ bê ĥ  Marie
AlphoHgua ZONMNBERGf geb. 16-4-1907 te Rotterdamf wo-
nende Carel Relnierszkade 171 te fs-Gravenhage, Voorzit-
ter van de afdeling 's-Gravenhage der Vereniging "Neder-
land-USSB". vice-voorzltter van het dagelijks bestuur
dier Vereniging en voorzitter van de Haagse afdeling van
het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers*

Dr.Zonnenbere sprak over atootncontróle (zie bijlage
5 van dit rapport;, waarbij hij geen blijk gaf pro-
Russlsch te zijn georiënteerd, hoewel een dergelijke
oriëntatie van hem bekend mag worden verondersteld»

Hierna, sprak Dr .C. J .SCHÜÏÏBMAN. zenuwarts, wonende
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Reinier Vlnkeleskade 64 te Amsterdam-Z*» tot 10 October
1948 algemeen voorzitter van het Hoofdbestttua? der
Wereld Federalisten Beweging, sinds 10 October vice-
voorsltter van het Dagelijks B0attrur der W.F.B., lid
der redactie van MJ>e Wereldtfederalist*1. Zijn rede had
tot onderwerp "Wereldvrede dooi» Wereldeenheid11 (zie
bijlage 6 van dit rapport)»

Tenslotte sprak Mr.Hflns Bpbert NOM:>T geb# 11*10-
1919 te -̂̂ rravanhage. advocaat, wonende Eland straat
2 te *s*0ravenhaget lid van het Hoofdbestuur der Be-
weging van Europese ïfederallsten. over "Het Europese
federalisme" (zie bijlage 7 van dit rapporti).

Ha enige discussie over heide laatstgenoemde
onderwerpent werd nog een verklaring opgesteld, welke
aan het secretariaat van de Organisatie der Verenigde
Naties zal worden toegezonden (zie bijlege 8 van dit
rapport).

„ 27 - 10 - «48.
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KOET V'SSLAG- van het_
van de "Nederlandse Beweging to^E üevoraering van
nale vrede en Internationale Veiligheid", welk congres op
Vrijdag, 15 en,Zaterdag, 16 October werd gehouden \n, de
V7e e s kamer (Grarelijke Zafcen) aan het Binnenhof te s-Graven-
hage. '

Dit congres, dat werd voorgezeten door Jhr.&.J.I._VjjjRSPl_
directeur van het TTederlandse Rode Umi s, werd op Vrijdag,
15 October 1948 te 20.00 uur geopend. ITa het openingswoord

de voorzitter verkreeg G.J.D;J VOOGD, in 1940 secretaris
studiec onferentie "Vredes opbouw"

van
der h~è~t v/ oor d. Mij sprak
over "liet pacifisme vo6r de oorlog".

Vervolgens voerde ]?. S »1TOOKDHOPF ait Haarlem het woord
met als onderwerp " Q-az e Vr e d e s t aa k nu " . De avondzitting werd
door + 125 'personen bijgewoond. Jïen resumé van beide gehou-
den inleidingen gaat hierbij (sie resp. bijlagen l en 2).

volgde, stond op hoog
door een rustige sfeer.

De discussie, welke op de inleidingen
peil. De vergadering kenmerkte zich

Zaterdag, 16 üctober 1948.
rne circa 10.00 uur werd het congres heropend. Onmiddel-

de
de We-
. P . V 3R

lijk na de opening verkreeg T . J . S . S3HHAEIJI7S , lid van
' Nederland in

door ür . Dr .
Tweede Kamer het woord. Hij sprak over
reld". Vervolgens werd het woord gevoerd
IC2RK, eveneens lid der Tweede Kamer,met als onderwerp "ïTe-
der-Tand en de Verenigde Naties".

Van de gelegenheid tot vragen stellen maakte een 5-tal
personen gebruik. Ook deze bijeenkomst, welke te 12.30 uur
werd "gesloten, verliep heel rustig. Op deze ochtendbijeen—
komst waren + 65 personen aanwezig. Uen resumé van de gehou-
den inleidingen gaat hierbij (zie resp.bijlagen 3 en 4).

Te 14.00 uur werd het congres heropend. Als eerste spre
ker trad op Dr• J.M.lü.M.A.Z03IIT3ITB3RG- (personalia bekend).
Hij sprak over 'atoomcpntro'le.' Hoewel van Zonnenberg bekend
is, dat hij bestuurslid is van de vereniging "Nederland -
Rusland" en dat hij niet afwijzend zou staan tegenover de
door de Sovjet-rFnie gevoerde' politiek, viel uit zijn inlei-
ding, welke hij op bedoeld Congres hield, hiervan niet -h.et
minste op te merken. Uit zijn inleiding en later bij de dis-
cussie werd van Zonnenberg de indruk
stede van pro, anti-Russisch is.

verkregen, dat hij in

de heer Zonnenberg sprak Dr.C.J.SGHUUSLIAN van Amster
dam over "'.yereldvrede doof V/ereldeenheid" en tenslotte sprak
Mr.H.R.NQRD over "Het Europese federalisme".

Over ETeide laatstgenoemde onderwerpen werd nog enige
tijd gediscussieerd. Een resumé van de laatste drie inleidin
gen gaat hierbij, evenals een concept-verklaring, welke door
de vergadering tot verklaring werd verheven en welke aan
het secretariaat van de Verenigde ITaties zal worden toegezon
den, (zie resp. bijlagen 5, 6, 7 en 3). " ''

In de redevoeringen, aoch tijdens de discussie werden
linies extreme denkbeelden naar voren gebracht.

Te omstreeks 18.00 uur werd het Congres, dat tijdens de
middagzitting door + 100 personen werd bijgewoond, gesloten.
Het gehele congres kenmerkte zich door een beschaafd vriend-
schappelijke sfeer, onregelmatigheden deden zich niet voor.

Verzonden op 19 October 1948
aan: /^Ministerie /an Algemene Zaken.
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ME PACETI IÏO! TOOB .DE .OOBJOG, door G» J. de Voogd, in 1940 Secretarie
der Studieconferentie "Vredesopbouw",
In de rijk geschakeerde vredesbeweging van vóór 1940, voor het grootste
deel ontstaan, onder de indruk van de vorige wereldoorlog, kan men twee
stromingen onderscheiden: de ene (in de lijn van Grotius) richt haar
aandacht op de internationale rechtsorde, de andere (in de lijn van
Eraanus) op het individueel afwijzen van het oorlogsgeweld. De Ver. voor
Volkenbond £ Vrede behoorde tot de eerste stroming; de verschillende
radicaal«.paoifistisohe organisaties tot de tweede. Ook de Oecumenische
beweging en de Vakbeweging toonden belangstelling voor het vredesprobleon,
terwijl Esperantisten en organisaties voor j eugdoorrespondentie en
jeugdverkeer het internationalisme in de practijk bevorderden.

^De verschillende belangrijke gebeurtenissen op het tersein der inter-
nationale politiek bölnvloafflen natuurlijk het pacifisme, hier te lande:
de Volkenbond in, slag en en falen, het Protoool van Gentve, de Ontwape-
ningsconferentie, de herbewapening van Duitsland, Abessini'é, het uit-
breken van de tweede Wereldoorlog. De gevolgen waren koerswijziging
in het Pacifisme on al of niet geslaagde pogingen tot samenwerking en
werkverdeling. Vooral op deee pogingen ging spr» nader in, met name op
de Nooit-Meer-Oorlog-Federatie en op de Studieconferentie "Vredesopbouw",

in April 1940 gehouden, dio door de inval der Duitsers een maand later
een niet bedoelde afsluiting van een periode in het Nederlandse Pacifisme

word. Na enkele woorden aan de wijze van propaganda gewijd te hebben,
besloot inl, zijn betoog met enkele conclusies berfcreff ende de samenwerking
in het verleden, die van belang kunnen zijn voor de toekomst.

M.997T3



Als tweede inleider trad op d© heer F. S.ïïoordhoff uit Haarlem met.als

onderwerp: Onee yrsdesfa&Jc_njflij_.

Hij herinnerde in zijn betoog aan de Resolutie welke in Juli 1946
te Oxford door Rode Kruis-delegaties uit 51 landen is aanvaard en waarin
werd uitgesproken, dat de Rode Kruis-verenigingen "zich dagelijks hebben
in te spannen voor het behoud van de vrede en voor een bundeling van
alle krachten en middelen,die kunnen worden ingezet om toekomstige wereld-
oorlogen te voorkomen".

Hij memoreerde verder, dat het Nederlandsche Roode Kruis, daartoe
aangezocht door enkele vooraanstaande figuren uit de pacifistische bewe-
ging hier te lande, zich bereid heeft verklaard tot het nonen van het «eer
gewaardeerde initiatief om te komen tot oprichting van do Nederlandse
Beweging tot Bevordering van Int er nationale Vrede en Internationale Veilig-
heid waarbij thans reeds 50 verenigingen zijn aangesloten. Hieraan is
in oen op 2 September 1947 gehouden persconferentie 4o nodige bekendheid
gegeven, waarna een Studiecommissie aan het werk toog om een beginselver-
klaring te formuleren en een program van ^menwerking te ontwerpen. Beide
documenten verwierven de goedkeuring der aangesloten verenigingen.

2oen moesten ar Statuten worden samengesteld over welker vaststelling
in het overleg met de vole aangesloten verenigingen hooi nat te doen is
geweest.

Maar deze vaststelling is inmiddels een gelukkig feit geworden en
zo kon dan eindelijk het Nationaal Vredes-Oongres "Vredesopbouw" worden
uitgeschreven, waarmede vorengenoemde Hederlandse Beweging als het ïïOjre
in de openbaarheid treedt.

De heer Noordhoff liet verder uitkomen dat het Bestuur dat in de
plaats zal treden van het Comité van Voorbereiding, voor alles tot taak .
zal hebben om de Beweging op stevige financi'éle grondslagen op te trekken,
ten einde de aanstelling van een Secretaris-directeur mogelijk te maken,
die persoonlijk contact zal kunnen opnemen met de besturen van grote
sociale en andere organisaties op welker aansluiting grote prijs zal wxrden
gesteld.

Verder behandelde hij het program van samenwerking, aoals het is op-
genomen in artücel 4 der Statuten en schonk daarbij bijzondere aandacht
aan het punt waarin gezegd wordt, dat do Beweging de vredesgedachte in de
meeet uitgebreide zin des woords wil doen leven bij de jeugd, via öohool en
universiteit, alanede door het organiseren van propaganda-bijeenkomsten,
zomerkampen en dgl.

JSiar ook de wenselijkheid van het leggen van contact met gelijksoortige
organisaties in het buitenland werd door de inleider met warmte bepleit, in
verband \voarmede de spreker tevens aandacht wijdde aan de inhoud van d©
öfeatuten van de Zwitserse Vredesraad.

14.986*



Bi DB WERELD

P.J.S. Serrarene

(Resumé)

De positie van Nederland tussen de mogendheden is een geheel

andere geworden dan een halve eeuw geleden, toen Nederland

zich afzijdig kon houden van de politiek der grote mogend-

heden en een zelfstandigheidspolitiek kon voeren buiten

alle vertonden met andere staten, een geheel .andere zelfs

dan in de tijd tussen de twee wereldoorlogen, toen ook

de medewerking aan de Volkenbond de zelfstandigheidspolitiek

niet uitsloot.

In volkomen veranderde verhoudingen in de wereld draagt

Nederland nieuwe verantwoordelijkheden, vooral in Buiopa

en AsL'ë, die zijn plaats en zijn taak bepalen.

M.999b



Mr. Dr. E, P. Verkerk

I. De nood der wereld, waarvan ook wij deel uitmaken, dringt ons tot beant-

woording van de vraag naar de betekenis van de organisatie der Verenigde

Naties voor de oplossing van de tegenstellingen, welke die nood hebben

veroorzaakt»

II. Deze vraag klemt voor Nederland niet alleen als lid dier organisatie doch
vooral omdat wij met die tegenstellingen te maken hebben door onze ligging

in West Europa, door Indonesië en door onze instelling tegenover het

communisme*

III. De organisatie der Verenigde Naties heeft op alle drie punten gefaald.

S1 had geen West-Europa mogen komen.

De bemoeienis in Indonesi'ê is ineffectief gebleken.

Er komt een vexmenging van ideologische tegenstellingen en nationale

t egenstellingen.

IV. De vraag van uittreding uit do organisatie beantwoorden wij volstrekt

ontkennend,

omdat de mogelijkheid van uittreding niet vaststaat,

omdat de bemoeienis der organisatie met ons niet bepaald.wordt door

ons lidmaatschap, maar door dreigende vredesverstoringen,

bovenal omdat Nederland verplicht is zijn naam op dit gebied hoog to

houden als pleiter voor recht en vrede.

V. De mislukkingen der bestaande internationale organisaties (Volkenbond, en

V.N.) zijn door statutaire bepalingen noch uitgelokt - noch bevorderd,

maar wortelen in de ontstentenis van gemeenschappelijke idealen en de

ontstentenis van de bereidheid om meer te doen of te lat on dan strookt

met hetgeen als nationaal belang moet worden gezien.

VI. Deze gemeenschappelijke idealen bestaan niet in gemeenschappelijk beleden

ideologi'èn maar in.het willen leven naar eigen inzicht en taak te midden

van en mot anderen, die door hun bestaan dezelfde samenlevingsrechten

en verplichtingen hebben, ook al zijn zij niet in een Handvest gecodificeerd.

VII. Een organisatie van democratische, christelijke of socialistische staten

zou evenzeer ten onrechte oen internationale rechtsorganisatie kunnen

worden genoemd als een internationaal verband van nationale minderheden

of bewegingen.

Blokvorming in de Verenigde Nütios op deze grondslag zou strijdig zijn

met het Handvest,

VIII» ïïanneer nu.blijkt, dat er geen gemeenschappelijke idealen bestonden bij de

oprichting^ dan is de oplossing niet een opdeling van sferen, maar een hand-

haven der internationale rechtsgedachtc tot het einde too.

IX. De ontwxponingsgedachte eist concrete verwezenlijking onder daadwerkelijk
internationaal toezicht.

X. Met het Comnuniaae als zodanig hebben wij internationaal, slechts te maken



er

j^ibergj "begint zijn voordracht met een
beknopte uiteenzetting van enkele religieus-filosofische
kerngrondslagen van het •vr^'ïesvraagötuk om vervolgens kort
in te gaan op de nauw met elkaar samenhangende taken der
5 commissies, die door de Verenigde Natios zijn geerend
om dit vraagstuk bevredigend op te lossen, nl» het

"Military Staff Cojnmittee",! de "Atomic Biergy Commission"
»

en do "Commission for Oonycntional Arraaments"* Aangezien
het vele werk dozor 3 cosmissios tot nu nog geen bevredigende
resultaten hoeft opgclovordj doet.spr. aan hot slot van zijn
voordracht oon beroep op do ïï,B,ïï.V. en allo hicarvoor in
aanmerkiag komcwdo Nederlandse organisaties, er too bij t©
dragon, do uitnodiging, dio do UNO In lid 9 van haar
resolutio van 14 DecGmbac1 1946 tot alle) landen hooft gericht,
voor Nederland t o aanvaarden. Dit zal o»m. beantwoorden aan
de historische hmanitairo traditie van Nederland, dio o«a«
tot uitdrukking komt in do recente rcdovo oringen van de zijde
van ons Vorstenhuis.

M.



Wereldvrede dpor^ WexaLdeenheid.

1. De taak der mensheid in deze merkwaardige tijd in vergelijking

met die van 2000 jaar geleden. 2oen de geboorte van bet begrip

staatsburger, nu die van het begrip wereldbAirger.

2. Het Romeinse Rijk kende reeds enigermate het beginsel van eenheid
in .verscheidenheid en handhaafde de vrede gedurende ca 400 jaar in
de toen beleende west er se. wereld. Maar dese vrede berustte nog op

het totalitaire beginsel, macht sconcentratie, één groot rijk.

3. Het Europese individualisme, veel strijd en verdeeldheid, .tenslotte
scepsis t. o. v. de vrede. Hot beginsel van machtsevenwicht, sluiten

verdragen.

4. Het naïeve van deze pogingen, van psychologisch standpunt bezien,
wogons miskenning van de onbewuste werkelijkheid.

5. Doorbraak sedert de eerste wereldoorlog van hot besef van wereld-
oenheid. Kalove poging tot verwerkelijking in 4e Volkenbond»

Realistischer poging na de 2e wereldoorlog in do vorm der V.H* De

Veiligheidsraad zonder mocht en de verdeeldheid der machthebbers.

De ifjoan van de souvereine gelijkheid der naties.

6. Verdienste van het boek van E. Roves "Anatomy of Poaoe", «»rdoor
bewezen, dat, wat op psychologisch gebied reeds lang bekend was,

ook op politiek gebied geldt. Betekenis van recht en net.

7. Basis van begeerte en vroes of het beginsel van hogere orde.
Ben federale wereldregering.

8. Verhouding tussen de World Movonent for World Pcderal Governacnt
en de V,N. Het wijzigingsartikel van het ffimdvest.

9. Be noodzaak van wereldeenheid, de verwerkelijking ervan, niet alleen
technisch, oeconomisch, hygi'ènisch, maar ook politiek.

10. Voorbeeld ter illustratie.

11. De wegen om tot een F.W.R. te komen en het wötoldconstituanteplan
1950.

12. IQ lóofr streven naar l.W.R. utopisch, iets voor de verre toekomst

of voor nu? Uitvoerbaarheid juist dank zij de bestaande machrförerhou-
dingen.

13. De 3 phasen van vredesactio on de grote taaie va» dese tijd.

Korte samenvatting van de lezing te
houden op SVterdag 16 Octobor

door IET, c.J. Schuurman

Reynier Vinkeleskade 64
M.990t>



H30? EÜHOP5SE FEJERAII3ME

1. Hoewel ongetwi.jf e ld het overgrote deel van de bevolkingen der wereld in
vrede wil leven, zijn wij drie jaren na de wapenstilstand wederom dicht
bij één oorlog gelromen. Hieruit volgt dat men de vrede niet dient door te
volstaan met zich tegen oorlog uit te spreken, doch door met durf en
werkelijkheidszin de maatregelen onder ogen te zien, die hier noodzakelijk
si dn.

?. De enige uiteindelijke vredesgarantie wordt geboden door een wereld-
qezag dat met voldoende eigen bevoegdheden is bekleed. Echter, het propa-
:,eren hiervan zonder een concrete weg door de werkelijkheid te kunnen aange
ven is onverantwoord, aangezien het illusies kan wekken wier verstoring
cl e bestaande geestelijke malaise slechts zal versterken.

"•}. Gezocht inoet dus worden naar een gedragslijn, die, hier en nu, mogelink
--s» yjsr.arLtwj3.pjrd is en die het uiteindelijk doel, zoal niet terstond
bereikt, in elk geval benadert.

4. De enige onmiddellijke en concrete bijdrage die wij als Europeanen
tot de vrede kunnen leveren, is: Europa te verenigen, noodgedwongen
beginnende met dat deel van Europa dat als arbeidsterrein beschikbaar is.

5. Het vormen van. een federatie der ":re s t -Europese staten zal, mits door
cle juiste geest gedragen, de huidige internationale spanningen verminderen
en een positieve bijdrage leveren tot de vestiging van een stabiele
wereldorde.

5o De Nederlandse burger zal dus voor zijn land moeten aandringen op een
buiteilands beleid, dat a) actief is, b) Europees is, en c) het
vjereldperspectief niet uit het oog verliest.

7. Hoewel het streven naar de eenheid van Europa thans in de sfeer der
r.ctuele politiek is geraakt, en de noodzaak ervan algemeen wordt ingezien,
is succes slechts dan gegarandeerd, indien de ganse publieke opinie der
Europese l and er van. het besef wordt doordrongen, dat zij hierin niet
afzijdig kan blijven en haar aandeel moet dragen in deze grote taak.

Mr. H.R. Nord



ff.

Het Nationaal Vredescongres
"Vredesopbouw",

goals het is bijeengeroepen door de Nederlandse Beweging tot Bevor-
dering van Internationale Vrede en Internationale Veiligheid op 15
en 16 October 1948 te 's~6ravenhage,

verklaart̂
dat het IQ December 1947 te Utrecht vastgestelde Ifeot van Samenwer-
king der bij de Nederlandse Beweging aangesloten Verenigingen een
goede grondslag biedt voor haar verdere actie tot het wekteen van
belangstelling voor haar doel en streven bij brede lagen van ons
volk.

Alle groepen toch van het Nederlandse volk, jong en oud, arm
en rijk dienen van het besef te worden doordrongen, dat alle Neder-
landers te zamen en ieder hunner afzonderlijk de onafwijsbare plicht
hebben, om in volle bewust ei jn en onder volledige eigen verantwoor-
delijkheid de anti-oorlogswil te versterken.

Daarom juicht het Congres het toe, dat de Nederlandse Beweging
als bovenbedoeld in het leven is geroepen onder erkenning van de
noodzakelijkheid, om alle daarvoor in aanmerking komende organisaties
nauw met elkaar te laten samenwerken ter bereiking van de gestelde
doeleinden.

Het Congres betuigt er zijn instemming mede, dat de Nederlandse
Beweging aich heeft uitgesproken voor een internationale rechtsorde
en dat zij er haar streven op wenst te richten, om onder gebruik-
making van teleurstellende ervaringen in verleden en heden met de
Organisatie der Verenigde Naties opgedaan, voort te bouwen op het
%ndvest der Verenigde Naties ten einde aldus te komen tot een wer-
kelijke volkengemeenschap «p/democratiechwfederalistische grondslag.

Het Congree richt zich in volle vertrouwen tot het Nederlandse
volk met de oproep, het werk van de vredesopbouw in de geest dezer
verklaring naar beste krachten te wlllon steunen.

M. 98



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D.

Uw brief:

4949 -t 4.8

Amsterdam, 17 September 1948

Onderwerp: Nationaal Vredescongres J

Bijlagen: twee

GEHEIM

Bijgaand worden toegezonden exemplaren van een circulaire
over en aanmeldingsformulier voor het oix=4-5 en 16 Qctober-.

_a. s. t e 's- Gravenh ag;e t e houden Nationaal Vredescongres»
Tië UWëTJê zai 'worden ^eorganiseerd door de in oprichting
zijnde 'Wederlandse Beweging tot bevordering van internatio-
nale vrede en internationale veiligheid".

Beide drukwerken worden door of namens de initiatiefnemers
geaonden. aan geestverwanten; de deelname aan het congres zal
dus niet aan bepaalde voorwaarden gebonden zijn,

Omdat hier gesproken kan worden van een nieuwe stap in de
ontwikkeling van het vredeswerk, z-ou het gewenst kunnen zijn,
dat door de plaatselijke I»D, maatregelen worden genomen tot
Dijwoning yaal^de^vergaderingen» Daartoe kan dan natuuriijjc
ge U fü'Tk gèmaait~T 'worden" van~ aè bijgevoegde aanmeldingskaartj,
Wordt tot bijwoning besloten, dan zal net dezéPZijd.s op prijs
worden gesteld t.z,. t. een afschrift-verslag te ontvangen,
teneinde zo volledig mogelijk geïnformeerd te zijn, wanneer
ook te dezer stede een afdeling of plaatselijke groep van de
nieuwe beweging zou worden gesticht.

Verz. aan Hfd., G-V. D», ' s-Hage. M.-2,

Aan

Gezien:

de Hoofdcommissaris van Politie,
voor deze,
de Commissaris van Politie,

1000-7-48



na.

NOTITIE KB
Betreft vergadering Nederlandsche beweging tot ev
internationalen vrede en internationale veiligheid

Bijgaand rapport doorgezonden naar ACD. KA kennisgenomen.

BUREAU B

24-1.»48



• MEDBRLAJDSCHB BEWEGING TOT BEVORDERING VAN INTERNATIONALEN VREDE

• ' M INTERNATIONALE VEILIGHEID

Vergadering te Utrecht op Zaterdag 20 December 1947»...te 2_.,uar...

Aanwezig zijn blijkens de presentielijst de afgevaardigden van 32 organi-
saties o
De vergadering draagt een besloten karakter. Zij wordt geleid door den
Heer van Kétwioh Verschuur, .Directeur-öeneraal van het Nederlandsohe Roode
Kruis. '

De yoorjiijrber opent de vergadering met een woord van welkom tot de
aanwezigen en doet mededeeling.van de namen der leden van de Studiecommis-
sie, die met hem aan de groene tafel hebben plaatsgenomen, t.w. Ds.O.Ï.
Hylkema, Ds. J.B*The Hugenholtz, de Heeren P. S. Noordhof f en H,Oh.J.G. van
der Mandere, Me j. M,H. Vermaas en de Heer H.P. J. van Ketwich Verschuur
zelf, terwijl als secretaris fungeert Jhr. H.Beelaerts van Blokland.
Spr. is dankbaar, dat zoovelen hebben gehoof. gegeven aan den oproep, wel-
ke aan een groot aantal organisaties is uitgegaan. De bedoeling toch ia
om hetgeen gegroeid is in, den boezem van Coördinatie- en Studiecommlssi3
zooveel mogelijk uit te dragen tot allen. Daartoe was reeds een vorige stap
de persconferentie, die op 1 December jl. werd gehouden en die op verzoek
van het Nederlandsche Roode Kruis geleid werd door Ds.Hylkema. Vanouds is
het streven der verschillende vereenigingen, die zich bezighouden met de
bevordering van de vredesgedachte, zeer verdeeld. Op grond van de onder
TJW3 aandacht gebrachte Resolutie van,Oxford, aangenomen met algemeene stem-
men door de afgevaardigden der Roode Kruisorganisaties van 51 landen in
Juli 1946, is het denkbeeld eener verwezenlijking van de coördinatie van
al die verdeelde krachten in Nederland opnieuw ter hand genomen, De geza-
menlijke steun van onze landgenooten zal zeker eens belangrijke aansporing
zijn voor het streven in de richting die wij allen wenaohen. Het standpunt
van het Roode Kruis is, dat de vereeniging niet meent, dat dit bij uitstek
hare-taak is, maar wel, dat zij op grond van hare internationale positie
in dezen eene rol mede te vervullen heeft. Onlangs is in een persartikel
het woord "ouderwetsch" gebruikt, sprekende van het Nederlandsche Roode
Eruis, Het zal aan'het komende bestuur van. de "Nederlandsche Beweging"
staan om met de meest moderne middelen < ona gezamenlijk doel na te streven.

Spr. is pas uit de Vereenigde Staten teruggekeerd. Gedurende zijn ver-
blijf aldaar heeft hij mogen ervaren, dat dit gemeenschappelijk streven
niet alleen aller belangstelling had, doch bovendien daar tot eene aanspo-
ring zou strekken. In Maart jl. is in Genève eene speciale Commissie bij-?
eengekomen, waarvan thans'ook het Nederlandsohe Roode Eruis het voorrecht
heeft deel uit te maken. Het succes, dat wij hier te lande hopen te berei-
ken, zal zijne uitwerking niet missen niet alleen bij die Commissie, maar
vooral ook op de XVIIe Internationale Rgode Kruis Conferentie, die in Augus-
tus 1948 in Stockholm zal bijeenkomen.

Zich richtend tot eventueel aanwezige vertegenwoordigers van de pers,
"'ijst spr. erop, dat het niet de bedoeling is, dat van deze besloten ver-
gadering door hen verslagen worden'opgemaakt. Aan het A.N.P. is dezerzijds
een communiqué beloofd op Maandag 22 December vddr 12 uur.

Het woord wordt daarop verleend aan den Heer Noordhof f tot het geven van
eene nadere.uiteenzetting.

De Heer Noordhoff brengt in herinnering, dat de vredesbeweging zich hier
te lande steeds heeft gekenmerkt door verdeeldheid. Partijbeginselen werden
hooger gesteld dan het doel. Aan Schaper werd indertijd kwalijk genomen,
dat hij zijne medewerking wilde verleenen. Daardoor had de beweging geen in-
vloed van beteekenis. Zij leed aan bloedarmoede in den ernstigsten graad.
Spr. memoreert de Vredesopbouwconferentie van 1912. De bijeenkomst van H
April 1940 in Den Haag werd door sommige speciale organisaties niet bijge-
woond omdat zij van eeno samenbundeling niets wilden weten. Toen kwam de
oorlog, een totalitaire oorlog die onnoemelijk, veel leed bracht in het bij-
zonder voor vrouwen en kinderen. De heiligste menschenrechten werden buiten
werking gesteld, Not kennt kein Gebot. De bezette gebieden werden leeggehaald.



Aan al die verschrikkingen is een einde gekomen. Wij kwamen vrij. Er
zijn weder te veel organisaties. Daarbij komt de financiëele onmacht.
Maar wat erger is, is het gevoel van dof f e berusting, dat vrij algemeen
is bij het publiek en'verlammend werkt. Zoo komt men niet uit den dool-
hof. Onder deze omstandigheden is Ds.Hugenholtz uit de kerkelijke vre-
desbeweging met mij in overleg getreden. Hij legde mij een tot in onder-
deelen uitgewerkt 'schema voor, dat wij gezamenlijk in vereenvoudigden
vorm bespraken met het Nederlandsohe Roode Kruis. Van deze organisatie
zou, naar onze meening, eene bundelingspoging nu wél geduld . worden.
Het Roode Kruis toch beschikt over een grooten goodwill. Bovendien .wees
de U bekende conclusie, in Augustus 1946 -aangenomen ter conferentie van
Oxford uitdrukkelijk in die richting: samenbundeling van reeds bestaande
vredeskrachten. Na eenige voorafgaande besprekingen werd op 13 Augustus
jl. een schrijven gericht aan speciaal pacifistische vereenigingen om
deze uit te noodigen tot samenwerking op beperkten grondslag. Bene ver-
gadering volgde in September. Zoo ontstond de Coördinatie Commissie, die
uit haar midden eene Studiecommissie benoemde. Dit alles was eene zaak
van vri j wiilig_ initiatief.. -.Maar .van eene bevoegdheid -van-die- commissies
om bepaalde zaken uit te werken was nog geen sprake. Midden November ver-
scheen een eerste communiqué in de pers, op 1 December gevolgd door eene
Conferentie met hoofdredacteuren van de voornaamste bladen. In deze pers-
conferentie werd het verwijt vernomen, dat alles te vaag was en de weg . •
tot verwezenlijking der plannen niet tot in bijzonderheden was uitgewerkt.
Daardoor kwam DsóHylkema, die de bijeenkomst leidde, op verzoek van het
Nederlandsche Roode Kruis, in eene eenigszins moeilijke positie, daar het
niet aanging de betrokken organisaties bij voorbaat te binden. De bedoe-

' ling tooh was alleen geweest om het noodige voor te bereiden voor een li-
chaam, dat eenmaal tot stand gekomen, wél de bevoegdheid zou hebben om
vast te leggen wat vastgelegd zal moeten worden. In dit licht moet het
pact worden gezien, dat in concept aan alle tot deze vergadering uitge-
noodigde organisaties is toegezonden. Het zou op prijs worden gesteld, in-
dien deze vergadering het standpunt van de Studiecommissie tot het hare
ko-a maken.

De kernpunten vindt men in het pact geformuleerd. Ha voorlezing van
het sub 1 gestelde, stapt spr. over naar punt a om vandaar weder te komen
op 2.

De praeambuul heeft wel eenig hoofdbreken gekost. Het stuk moest kort
en pakkend zijn. Wij leven in een klein land, waar niemand oorlog wil.
Nederland is zoo geweldig vredelievend, maar - men verzet er geen voet
voor. Men is niet, bereid ook maar het kleinste offer te brengen. Voor Ĝ i
Volkenbond bestond practisch ook geen belangstelling j dat was een bond
van Regeeringen, zeide men. Met de U.N.O. gaat het denzelfden kant uit.
Men is volkomen te kort,-geschoten. Daarom luidt welbewust de aanhef:

"Teneinde alle groepen van het Nederlandse volk, jongden oud,
arm en rijk, van het besef te. doordringen, dat alle Nederlanders
tezamen en ieder hunner afzonderlijk de onafwijsbare plicht hebben
om in volle bewustheid en onder volledige eigen verantwoordelijk-
heid de anti-oorlogswil te versterken, is het noodzakelijk alle
daarvoor in aanmerking komende organisaties bijeen te brengen in
een Nederlandse Beweging tot bevordering van Internationale Vrede
en Internationale Veiligheid".

Spr. onderstreept de woorden "alle Nederlanders te zaraen en ieder hunner
afzonderlijk de onafwijsbare plicht". Men kone niet aan met onze alge-
meene vredelievendheid. Wij hebben er vdór den -oorlog niets van bemerkt
en ook nu nog niet.
"Anti-oorlogswil". De vraag'is gerezen of dat moest worden aangevuld of
niet. Wij hebben gemeend, dat dit woord aan duidelijkheid niets te wen-
schen liet. De "teleurstellende ervaringen" waarvan gewaagd wordt, doelen
op het werk van de Vereenigde Naties, dat zeker geen algeheele bewonde-
ring verdient. De debatten over .de Indonesische quaestie moesten wel den
indruk wekkan, dat met de belangen van Nederland niet rekening werd gehou-
den. Maar mocht daarom de Studiecommissie het.Handvest tor zijde schuiven?
Neen. Spr, herinnert aan de praeaobuul van het handvest, welker tekst
wordt voorgelezen. Moest de Studiecommissie zich echter daartoe bepalen?
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Heen. Zij heeft zich rekenschap gegeven van ontegenzeggelijk teleur-
stellende ervaringen, die men niet "bij machte is gebleken on uit te
sluitem Toch moet het streven gericht- zijn en gericht blijven op
eene werkelijke volkengemeenschap* Dit bepaalt onze taak. Het is onze
plicht eene zoodanige belangstelling onder het ïFederlandsche Volk .te
bereiken, dat tal van synpathis e erende groepen worden gevormd, bereid
om mede te werken. Daaron zijn al die groepen aangeschreven, op wier
nedewerking een beroep noodzakelijk werd geoordeeldt De commissie
spreekt zich uit voor een volkerengemeenschap op denocratisch-federalis-
tisohen grondslag. Daarop zijn de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
opgebouwd. Daarbij is die natie groot geworden» Hier in Europa liggen
de zaken weliswaar anders4-'Doch"oük''hier1 wensohen wij niet de heerschappij
van eene totalitaire nacht, noch in Berlijn, noch elders. Spr. herhaalt
wat Ds.Hylkerna in de persconferentie gezegd heeft, nl. dat de verdere
uitwerking moet worden overgelaten aan deae en volgende vergaderingen.
Dit preliminaire werk mocht geen dictaat beteekenen. De Studiecommissie
prijst zich gelukkig een weg te hebben nogen banen.
Tot besluit wijdt spr. nog een .enkel woord aan een artikel in "De Linie"
.van 5 December, j l-.,, aan;iie-ts-lot-̂  waarvan3gezegd wordt: /'Samenvattend wil-
len wij opmerken, dat de vredesaotie verder gevorderd is dan het Neder-
landse Rode Kruis veronderstelt. Ons volk', alle volkeren willen vrede en
geen oorlog; daarvoor is geen nieuwe beweging noodig. Wij bevinden ons
in het stadiun, dat geleerden, deskundigen en staatsleiders zich sterk
wetend door de steun van een hechte volkswil, de moeilijke en ernstige
problemen,moeten bestuderen. ?/anneer het Rode Kruis "deze personen in hun
werk wil steunen, dan doet het daarmee een voortreffelijk werkl'
De Studiecommissie staat op het standpunt, dat van dien hechten volkswil
helaas nog geen sprake is. Daaron zijt gij hier bijeengeroepen, on deel
te nemen aan de taak dien hechten volkswil inderdaad in het leven te roe-
pen.
Spr. dankt mede nanens de andere leden der Studiecommissie voor de hen
geboden gelegenheid deze uiteenzetting te geven.

De Voorzitter; dankt den Heer Noordhoff voor zijne voortreffelijke uiteen-
zetting en geeft het woord aan den Heer de l'Espinasse.
De Heer de .l'Espinasse spreekt als volgt:

"Nu de Stichting "ALG. NED. VBEDES ACTIE", waarvan ik de eer heb
voorzitter te zijn, in de vergadering van de Alg. Baad op Zondag
14 Deo, .j.l» in den Haag net algemene stemmen besloten heeft om,
onder enig voorbehoud, medewerking te verlenen aan het voorstel
van het Ned, Roode Kruis on te komen tot een coördinatie van vre-
deskraohten, stel ik het op prijs om, in 't kort, enige algemene
beschouwingen over dit initiatief te geven,
Gebaseerd op.de zg. Oxford-resolutie van 1946,.waar 51 vertegen-
woordigers van Soode Kruis-organisaties o,a. besloten, dat het
"volstrekt noodzakelijk is,'clat de Liga van Roode Kruisverenigin.*-
gen en de nationale Hoode Krui s verenigingen zich dagelijks inspan-
nen voor het behoud van de vrede en voor een bundeling van alle
krachten en middelen, die kunnen worden-ingezet om toekomstige
wereldoorlogen te voorkomen,"

acht ik het initiatief van het led, Roode Kruis van buiten-
gewoon belang, zo zelfs, dat ik op de Conferentie van de "Union
Mondiale dea Associations de Paix", die in September j.l. in
St. CorguQ-Gonève plaats heeft gehad deze plannon hob medegedeeld
en later voor Radio-Gf-enbve heb herhaald, waarbij ik de verschil-
lende buitenlandsche delegaties heb opgewekt om in hun landen
eenzelfde beweging met het Roode Kruisr te organiseren. Mijn me- .
dedelingen veroorzaakten een ware sensatie en een Arierikaansch
reporter heeft- zelfs nog denzelfden dag hierover naar Amerika ge-
telegrafeerd. Inderdaad kunnen de-z e plannen een gev/eldige stuw-
kracht betekenen voor ons vredeswerk* op het ogenblik nog gerend
door de grote •onverschilligheid niet alleen bij niet-intellectus&-
<3.en| het is .soms verbijsterend hoe weinig begrip we bij z.g. ont
wikkelden, tegenkomen, Typisch is. wat het Haagsch Dagblad onder de
titel "PlichtsverzaMng" 'hierover o c a, schrijft.
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"Ik herhaal": "Een allerwegen georganiseerd verzet". Daar moet het ,,
naar toe".
Spr. wil nog eene opmerking maken naar aanleiding van het ontwerp-
pact. Eigenlijk is hij het eens met "Kerk én Vrede", dat eene,posi-
tieve veroordeeling van den oorlog in het pact tot uiting moet komen.
Hij zou zelfs verder willen gaan en zeggen, dat eigenlijk vereenigin-
gen die daar niet aan willen, hier niet thuis behooren. Die veroor-
deeling is "onze plicht als Christen".

Ten slotte vestigt spr„ nog de aandacht op de fcunstenaarskringen.
die op de lijst van de aangeschreven organisaties ontbreken, en noemt
met name den Bond van Nederlandsche architecten en de miffiici,
De Voorzitter dankt den Heer de l'Ëspinasse voor zijne sympathieke
woorden. Het pact is bestemd om te worden voorgelegd aan het komend
voorloopig bestuur, om opnieuw te worden getoetst. De kunstenaars en
architecten zullen tot volgende vergaderingaiwcrüen uitgenoodigd.
De Heer van de Graaf, sprekende namens de "Vrienden van den Vrede", is
van oordeel, dat het Roode Kruis, na volbrachten arbeid op de slagvel-
den in Europa en daarbuiten, zich moet ontbinden en niet moet blijven
zitten wachten als een schoenmaker op repara'tiewerk. Be doktoren moe-
ten niet meer naar de slagvelden trekken. Overigens heeft al dit pra-
ten geen nut. Daden moeten er komen! Spr. heeft zich verwonderd, dat
de nationale vereeniging van dienstweigeraars niet werd uitgenoodifij
voor zulke menschen heeft hij eerbied5 Maar aan het bestuur van he\_,
Roode Kruis stelt spr, voor tot ontbinding over te gaan.
De Voorzitter meent te weten, dat de organisatie van dienstweigeraars
niet meer bestaat. Wat het voorstel aan het adres van het Roode Kruis
betreft, daarvan is nota genomen.
De Heer Zonnenberg. Voorzitter der Afdeeling Den Haag van het Verbond
van Wetenschappelijke Onderzoekers, verklaart met buitengewoon veel
genoegen van den inhoud der ontvangen stukken te hebben kennis genomen.
Spr. prijst daarvan den -uitermate realistisohen geest en beschouwt het
als behoorende tot de taak zijner organisatie om de intelliaotueelen te
doordringen van den uitstekenden opzet van het pact. Wij leven in eene
wereld van wantrouwen, maar het Verbond zegt gaarne zijn uitersten
steun toe« Spr. vestigt de aandacht op de redevoering van Minister
van Boetzelaer op 6 December jl«, waarin uitdrukkelijk werd gewezen
op het feit, dat niet het Handvest fout is, maar dat de practijk niet
strookt met hetgeen op papier werd vastgeiögfi . Voor de zaak des vre-
des heeft men in den Minister van Büitenlandsche Zaken eene zeer goede
figuur, bereid om mede te werken. Sprt meent, dat de goede relatie?
van het Mederlandsche Roode Kruis met diens Departement eene zeer gê
lukkige omstandigheid zijn met het oog op het leggen van de noodige
verbindingen en spreekt de hoop uit, dat het~ Wederlandsche Roode Kruis
zijne internationale en unieke taak in dezen goed-moge beseffen en zich
niet terugtrekken uit de beweging.
De Voorzitter dankt den Heer Zoryienberg hartelijk voor de toezegging
der volle medewerking van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoe-
kers. Wij zijn ons ervan bewust, dat de paden zeer moeilijk zullen kun-
nen zijn. Alleen de allerhoogste motieven zullen, ons mogen leiden.
De Heer Landman mei'kt op, dat de Ned. Bond van Vakvereenigingen, dien
hij vertegenwoordigt, in zijne beginselverklaring heeft vastgelegd,
dat al het mogelijke moet worden gedaan voor de verwezenlijking van den
Wereldvrede. Spr. stelt de vraag: is het zoo verwonderlijk, dat al het
volk in de geheele wereld zoo weinig vertrouwen toont in hot Handveal;
en in de internationale conventies, die telkens weder worden geschon-
den? Dit verklaart de fatalistische idee <=: men kan doen wat men wil -
het wordt toch alles omvergeworpen. Hij ld het eens met den Heer Noord-
hof f, dat heel weinig wordt gedaan om de vredesgedaohte uit te dragen,
en dat bundeling van krachten noodig is, maar betwijfelt of men er zoo
kan komen. Als men do gedachte, neergelegd in het, pact, leest, is er
wel niemand die eene betere redactie zou vinden en eene redactie die
afweek van het handvest zon geen kans van slagen hebben. Toch moet de-
ze opmerking worden gemaakt: dcse zaak wordt opgetrokken op de basis
van toetreding van de verschillende organisaties,' met behoud van hare



volkomen zelfstandigheid "in afwachting van eventueele latere
mogelijkheden van- reorganisatie". Dit laatste kan toch alleen
meenen, dat in de.toekomst wél eene aantasting van bedoelde zelf-
standigheid is te verwachten, Doch dan moet men zich niet riohten
tot de organisaties-, maar-UröOs individuen afzonderlijk. Zulks ter
vermijding van conflicten met de organisaties. Eene onafgebroken
propaganda zal•nóodig zijn„ Alles zal veel geld kosten en de aan-
gesloten organisaties hebben alle haar eigen werkterrein, waarop
zij die kosten niet kannen uitsparen,, 'Men zal dus moeten voorzien
hoe men aan de noodigo middelen wil komen. Het ontbreken eener
hechte financiëele basis bedreigt het succes van het werk. Wat
•de samenstelling:van een~ vo.orloopig bestuur betreft, adviseert
spr. zooveel mogelijk vercenigingen in die bestuursformatie op te
nemen,
De Vo pr zit ter dankt den Heer landman voor' -zijne woorden, die van
erkenning getuigen van,het groote plan*; Met hetgeen door hem geeegd
is, zal rekening worden gehouden. De opzet was voorbereidend. De
Commissie wilde niets, opleggen.
Om de individuen te bereiken,., zijn de_organis.ailas.uiigenoodigd.
Sprs geloof t j. dat 'de noodige fondsen bijeen zullen komen en dat
ieders offer daartoe slechts klein zal behoeven, te zijn. Ten aan-
zien van ds samenstelling van een voorloopig bestuur zal zoo straks
eene suggestie worden: gedaan* ' '• ' •
De Heer Koordhüff verheugt .zich, dat de Hoer Landman deze opmerkin-
gen gemaakt heeft» Het blijft er Met bij, dat de organisaties wor-
den aangeschreven om langa dien weg hare leden te bereiken. Hare
medewerking is: noodig., De contribufiü zal nader zijn vast te stel-
len» De bedoeling is een sterk individueel lidmaatschap,te bevor-
deren,- Eene nationale week gewijd' aan de internationale beweging
zal daartoe kunnen medewerken. Een ool.lectedag; zal eene behoorlij-
ke opbrengst kunnen .opleveren̂  Spr o verzekert uitdrukkelijk, dat
het geen cogenblik de bedoeling geweest is pressie te willeri oefe-
nen op het eigen werk van de.verschillende- organisaties of fusies
te bewerken,
De Voorzitter doet daarop voorlezing van de nanen der blijkens de
'presentielijst ter vergadering vertegenwoordigde organisaties.
De Heer van Stam, vertegenwoordiger van de Beweging van Europ.Fe-
deralisten, heeft-met groote belangstelling toegehoord, Maar con-
gressen, tentoonstellingen, leaingen'enz» spreken niet tot de ver-
beelding van het' Nedcrlandsche volk» IE. het plan is. weinig reëel

• perspectief. Men loopt hier niet warn op, Sen neer prikkend perspec-
tief zou moeten worden ontwikkeld, Dbze vredesbeweging sou zich
moeten aansluiten bij alle mogelijke vredesbewegingen over de gehee-
le wereld. . . •
De Yaorgitter meent, dat de vorige spreker wol wat veeleisohend is
in dit aanvangsstadium. .Deze vergadering is toch een eerste stap
van eenige beteekenis* Verdere stappen in breeder verband zullen
ongetwijfeld .volgen en de verwachting is zeker gerechtvaardigd,dat
degenen die straks de leiding sullen overnemen, in die lijn zul-
len voortgaan.
De Heer Noordhoff herinnert aan het Wereldvakverbond. Het volgend
jaar aulïen wa? Td.i. deze beweging) in het Nationaal Congres onze
entree doen in Koderlfind» Do biedo.eling is niet om langs platgetre-
den paden te blijven loopen. .Zie nat ontworp-pact sub <3, De Heer
van Ketwich .heeft roeda gewezen op do. internationale Studiecommis-
sie, waarin ook het Wederlandsoho Rcodo 'Kruis is vertegenwoordigd.
Zoo iets als wij heden beloven, sternt ons.blijde en hoopvol.
De Heer Meuraing», sprekende nanoiig 'de QuöJcers,-Eioent5 dat gezamen-
lijk nog het: oon en ander .diont te worden overwogen. Spr» ziet vele
perspectieven, had gehoopt, dat vele bezwaren reeds zouden zijn op-
gelost. Do Hoer .de G-raaf hoeft gozogd: als do artsen het'werk neer-
gooien-in oorlogstijd,, is. do oorlog aï'geloopen. Niet woorden, maar
daden wil hi'j. ïïio.dat zegt, noet worden opgenomen in deze groep.
Spr. zou hot betreuren, als het nationale Roodé Zruis werd opgeheven.
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Wel dienen echter nog enkele vragen onder het oog te worden v

gezien. Spr. stelt het nationale tegenover het Internationale
Roode Kruis, welk laatste volgens hem alleen een vredesorganisrie .
zou zijn. Eene nadere bespreking zal dienen plaats te vinden.
Aan het tot stand konen van een overkoepelend lichaam wil öpr.
van harte gaarne mededoen; hij hoopt, dat het nationale Roode
Kruis daarin zal worden opgenomen in verband net zijne inter-
nationale relaties. Wel nag hij niet verhelen, dat .het enthousi-
asme van de Vredesgroep der Quakers 'niet zoo daverend" is.' De ge-
wetensbezwaarden tegen den oorlog hebben .belangrijk vredeswerk
gedaan. Zij kunnen een belangrijke steunpilaar worden en moeten
niet worden afgestooten. Spr. keert zich tegen het oorlogspoten-
tiëel van het Roode Kruis. De oorlogsprophylaxisgedaohte bestaat
nog. Als oud-officier van gezondheid heeft spf. samengewerkt riet
Dr. Jan Roorda, een pacifist in den actieven zin des woords.
Moge het nationale Roode Kruis zich vrijmaken van den geest van
nationaal egoïsme.
De Voorzitter dankt den Heer Meursing, in wiens standpunt hij
eene zekere wending nag constateren. Intus-schen ware het juist
noch billijk speciaal aan het nationale Roode Kruis versterking
van het oorlogspotentiëel te verwijten. Die blaam - indien men
het zoo nag noemen - treft bv. ook het bakkersbedrijf, ja bijnn.
alle bedrijven. En wat de vereenigingen betreft, zouden zelfs _
de Quakers, die zooveel uitnemend werk hebben gedaan, niet zijn
vrij te pleiten. In eene beweging als deze moet men ervoor wa-
ken zich niet te verliezen in critieken, die de samenwerking be-
moeilijken en daardoor noodzakelijk afbreuk doen aan het gemeen-
schappelijk streven.
De Heer Maas Q-eesteranus wenscht namens de Ne d. Studenten Vereeni-
ging voor Federale Wereldregeering het Nederlandsche Roode Kruis
geluk met het genomen initiatief. Spr. acht echter het punt e_
van het pact niet voldoende geformuleerd. De studoerende jeugd
door middel van kaïapen te benaderen is z.i. niet mogelijk. Men
zal moeten komen met een zoer beslist program.
De Voorzitter is dankbaar voor de belangstelling van de Studen-
tenwereld, op wier medewerking gaarne wordt gerekend.
De Heer Hoogendijk, afgevaardigde van de Beweging voor Federale
Wereldregeering, acht het eene .zeer gelukkige gedachte te pro-
beeren te konen tot gezamenlijke organisatie. Spr. is even een
beetje onthutst geweest door de verklaring van den Heer Moordt *£,
dat in dertig jaren niets zou zijn bereikt. Aan de burgers zaT~'
een denkbeeld aan de harid moeten worden gedaan. De politieke
constellatie maakt de uitbanning van den oorlog moeilijk. Nood-
zakelijk is eene,Federale Wereldregeering. Waar geen Regeering
is, is de chaos. Met conventies enz. kont men geen stap verder.
Er moet eene constellatie worden geschapen waardoor oorlog on-
mogelijk wordt. Spr. verzoekt te willen mededeelen in hoeverre
de Nederlandsche Beweging bereid is deze gedachte sterk te onder-
steunen. Dan komt men in de lijn van hetgeen noet worden voorge-
legd aan het Nederlandsche Volk. Wat is eigenlijk de grondslag
van de Vereenigde Naties? "Souvereine gelijkheid". Maar wat is
dat? Spro gelooft niet, dat het goed is aan het Nederlandsche
volk te zeggen, dat er een Vredesdag noet zijn. Wél acht hij noo-
dig, dat de Regeering worde ontslagen van de verplichting tot
handhaving van de Souvereinitéit. Wil men daarheen, dan belooft
spr. alle medewerking. ' .
De Voorzitter verklaart, dat me.t zeer veel belangstelling naar
den vorigen spreker is geluisterd. Dit is echter nog niet het
moment, waarop een bescheid op de dóór hem gestelde vraag moge-
lijk is.
De Heer Noordhoff verzoekt den Heer Höogendijk zich niet persoon-
lijk aan te trekken hetgeen door hen na de openingsrede van den
Voorzitter gezegd is. Zeker, er zijn zeer ernstige pogingen ge-
v/eest en het zou niet juist zijn te beweren, dat er alleen pas-
sieve pogingen in het werk zijn gesteld. "Maar het ledental was



te gering, daarbij kwari de finanoiëele onmacht. De belangstel-
ling van het Nedorlandsche volk noet nu worden gestinuleerd.
Wat het Handvest van de Vereehigde Naties betreft, neent spr. dat
de Souvereine gelijkheid verkeerd wordt geinterpreteerd. De bedoe-
ling is, dat er van achterstelling geen sprake nog zijn. Er is niet
gezegd, dat wij willen vasttiouden aan het handvest j neen, wij wil-
len daarop voortbouwen en bereiken eene ware volker eng eneenschap
op denocratisch-federalistischen grondslag. Wij willen eene Wereld-
regqering, al gelooven wij nog niet, dat die thans kan worden be-
reikt. Daartoe toch noet een deel van-de Staatssouvereiniteit wor-
den prijsgegeven. En het ziet er nog niet naar uit, of nen daartoe
overal bereid is, ' ' :
Mevrouw Westendorp van den Nederlandschen Kinderbond nenoreert het
groote succes van de prachtige operette over den vrede van Mevrouw
de Voogd. Iedereen was daarover verrukt in Haarlem. Als de kinderen
in die lijn geleid worden, houdt dat eene belofte in voor de toe-
konst. Daarori is het ook van belang, dat de kinderwereld in de Ne-
der landsche Beweging wordt betrokken»
De Voorgitter dankt ;'Mëvrouw Westendorp'eh deeltvölkonen haar gevoe-
len. - • • " "
De- Heetf'Kappey-ne van, de Goppello, vertegenwoordigende The Hew Gori-
.non Wealth, heeft tot zijne s pi'j t én tot zijne vreugde geconsta-
teerd, dat verscheidene sprekers zich reeds geroepen.hebben gevoeld
OEI de nieuwe organisatie in bepaalde richtingen te stuwen. Wanneer
iaën echter met succes te werk wil gaan, is het .noodzakelijk den
plicht te voelen het lidnaatschap te aanvaarden zonder anderen te
willen dwingen. Spr* onderscheidt twee groepen'!
1o de menschen, die de vredesbeweging willen steunen uit groote

innerlijke overtuiging, rotsvast stoelend op eene bepaalde
levensovertuiginĝ  /

2o de uenschen, die eene praotisclie oplossing willen geven door
bepaalde middelen als noodzakelijk1 aan'-t e bevelen.

Zoo hebben wij het geluid vernonen van hen, die betoogd hebben, dat
dienstweigering het beste middel is en vari degenen, die de doktoren
het oorlogswer.k willen laten neergooien.
Spr» gelooft echter, dat, het Vredesvereenigingsleven in den moder-
nen tijd ons den plicht oplegt om te zanien te komen en te zamen te
overleggen zonder te voren ook maar eenige voorwaarden te stellen.
Tegenover dit gevoel van teleurstelling ai;aat echter, dat spr. bui-
tengewoon verheugd is, dat deze rustige bijeenkomst dank zij het
gelukkig initiatief van het Nederlandsche Ropde Kruis kon worden be-
legd. . , . • • • • • . . - V', ' ,
Dé Voorzitter dankt den Heer Kappejne zeer vopr zijne van zoo groo-
ten "ernst en.«oó groote liefde tot het doel getuigende woorden.
De Heer Knb's. afgevaardigde van de Beweging voor Federale Wereldre-
geering, heeft met veel "belangstelling gehoord wat er gezegd is over
dienstweigering, doktoren in oorlogstijd en opvoeding van de jeugd.
Spr. wil nu wijzen op eenige technische feiten. De techniek van den
toekomstigen oorlog is zoover gevorderd, dat een groot land volko-
men kan worden vernietigd, door een paar duizend specialisten.
Dienstweigering haalt niets meer uit. Ook eene weigering van de dok-
toren is volkomen nutteloos. De eisch tot ontbinding van het Roode
Kruis is stellig evenmin juist,
Wat de opvoeding van de jeugd betreft, het volgende. Blijkens uit-
latingen van de Amerikaansche atoomapeoialisten is vóór 1952 stel-
lig een atoomoorlog te verwachten, tenzij er eene instantie tot
stand komt tot controle der atoomfabricatie. Men heeft dus slechts
enkele jaren tijd, d.w.z. te kort voor de opvoeding van de jeugd.
De Voorzitter constateert, dat de opvattingen van sommige sprekers
blijken tamelijk ver uiteen te loopon.
Mevrouw Nobben,afgevaardigde van den Nederlandschen Vrouwenbond,
juicht het initiatief tot het houden van deze vergadering toe. Als.
wij tegen den oorlog zijn, moeten wij ons dan ook niet richten te-
gen degenen, die oen oorlog mogelijk maken? Wij hebben gehoord, dat
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wij v<5<5r 1952 klaar moe-ton zijn. en dat de atoomenergie in ande- *
re 'banen, nl. die van de werken des vredes moet worden geleid.
Hoe moeten wij staan tegenover Indonesië? Er vallen 'bommen op
Indonesië. Wat doen wij daar als Nederlanders? Wij moeten ons
richten tot alle groepeeringen, in het Dijzonder tot de vrouwen,
want deze zijn het, die hare mannen en jongens moeten afstaan.
De 'menschen moeten leeren elkander te begrijpen.
De Voorzitter merkt op, dat het niet mogelijk is hier thans op
alle vragen van Mevrouw Nobben te antwoorden. Wel kan van harte
worden ingestemd met haren raad het wederzijdsch begrip onder de
monsohen en de verdraagzaamheid zoo krachtig mogelijk te bevorde-
ren. < _ .
De Heer Jaoobspn. vertegenwoordiger van de International Priend-
ship League, constateert dat de tijd inderdaad zeer kort is; daar-
van zijn allen zich welbewust. Nu zeggen sommigen: wij moeten de
Vredesbeweging op de breedst mogelijke basis construooren. Anderen
willen een minimtim-program. Spr, gelooft niet, dat de eerste metho-
de ter bespoediging van, zaken kan strekken en acht daarom de twee-
de te verkiezen. Y/ij Willen allen den vrede, maar tot, dusver is
toch nog geene conferentie gelukt. Wij moeten eene groep krachtige
menschen hebben. . '
De Voorzitter dankt den vorigen spreker. Allereerst zal er een -oor-
loopig bestuur moeten worden gevormd.
33e Heer Hintzen verklaart namens den ïJederlandschen Studentenraad,
dat de studenten zoer verheugd zullen zijn als de organisatie tot
stand komt, want zij zijn in de eerste plaats de dupe van een oor-
log. Of de Nederlandsche Studentenraad zich zal aansluiten, valt
nog niet te zeggen. Er bestaat een zeker scepticisme op grond van
vroegere ervaringen. Wat is vrede? Vrode is steeds gezien als de
afwezigheid van oorlog. In het program wordt slechts gesproken van
"anti-oorlogswil". Maar eene van de belangrijkste zaken is te for-
muleeren wat wij wél willen. Wat gaan wij nu eigenlijk doen?
De Voor zit tor dankt, onder opmerking, dat het den Studentengemcen-
schappwa eigen is sceptisch te staan tegenover verschillende din-
gen. Straks zal ook hun de gelegenheid worden geboden hunne wen-
schen kenbaar te maken aan het voorloopig Bestuur. Op medewerking
der Studentenwereld wordt vertrouwd.
De Heer Noordhoff wijst er den Hoer Hintzen op, dat hij het pact
niet kan losmaken van zijnen inhoud. De formuleering moest posi-
tief, kort en krachtig zijn. Met de door U gemaakte opmerkinger „
zal rekening worden gehouden. "~~
De Heer Bumke. afgevaardigde van den, Internationalen Vrijwilligen
Hulpdienst, heeft, evenals sommige anders sprekers, het stellen
van de daad, gemist. Wij moeten trachten do regeerders door het volk
te laten steunen, is gezegd. Maar ook het pact moet de grcote mas-
sa kunnen boeien. Het zijn woorden, steeds maar woorden. Actief
werken zou moeten worden besproken. Spr. wijst op het positieve
werk van den Internationalen Vrijwilligen Hulpdienst sinds den
vorigen oorlog. Daarom: vó*<5r alle woorden de daad en opbouwend werk.
Het pionierswerk van don Engelschen tak der S.C.A. in Duitschland
is van buitengewoon belang. Eerst werd het clandestien verricht,
later werd de groote opvoedkundige waarde daarvan volmondig er-
kend. Spr. hoopt, dat het Voorloopig Bestuur de grootste aandacht
zal schenken aan de noodige oonoretisooring.
De Voorzitjigj? dankt deii vorigen spreker. Met diens woorden zal ze-
ker rekening wordfen gehouden. Het door hem bedoelde werk in Duitsch-
land is bekend. Het Nederlandsche Roode Kruis heeft onlangs in
Duitschland eene zeer uitgebreide coördinatie van den opvoedkundi-
gen arbeid tot stand gebracht.
De Heer Voogd, vertegenwoordigende de Dem.-Soc. Jong. Ver."Nieuwe
Koers", stelt de practischo vraag, of het~in de bedoeling ligt
plaatselijke afdeelingen te stichten. In deze vergadering komt wel
eene wanhopige.versplintering tot uiting. Spr. acht het oene zaak
van primair belang, dat do afzonderlijke vredesorganisaties zich
consolideeren tot édne Nederlandsche Vredesbeweging. Anders is
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hot goheelo streven vruchteloos. Eéne brochure moet er komen in
plaats van al die blaadjes. Men moet niet diseuteeren over 1001
verschilpunten, ,
Pp Voorzitter dankt. De- landelijke organisatie vâ jl.e-'$edörlandeohe
Beweging zal door hot Voorloopig Bestuur moeten, worden ontworpen.
Do Efcer KorsmQierj afgevaardigde van de Internationale Vereeniging
"Bellamy" s'tëït or prijs op te verklaren, dat hij het persoonlijk
bijzonder toejuicht, dat deze bijeenkomst geleid wordt door een
vertegenwoordiger van het Nodorlandsche Roode Kruis. Het Roode Kruis
werd vroeger onafscheidelijk gekoppeld aan het begrip: oorlog.
Maar voorkomen is beter dan genezen. En onder het nieuwe bestuur
schijnt oqn nieuwe wog te zijn ingeslagen: het zoo mogelijk voor-
komen, van.den oorlog, in het belang van do vrouw, in het belang van
den student, in het belang van allen. Zeer belangrijk is het, dat
menschen van de, meest uiteenloopende denkwijzen hier bijeen zijn ge-
komen oiü elkander te zoeken. Ondanks vele teleurstellingen kan men
optimistisch zijn» indien vooropstaat do positieve wil om elkander
te vinden in het belang van de gemeenschap. De verklaringen van de
leden dor Commissie heeft spr. mot buitengewoon veel genoegen ge-
hoord. Vanzelf rijzen.er verschillende vragen: hoe moet ons stand-
punt aijn tegenover do oorlogsindustrie? hoe ten aanzien van het
Indonesische vraagstuk?
Naar aanleiding van do uiteenzetting door den Hoer Noordhoff ter
inleiding gogeven, stelt apr. do vraag: hoe komt hot, dat de pacifis-
tische organisaties ;tot dusver zoo weinig resultaat hadden? Men kan
toch nooit naar het ledental of do ontvangen contributies het belang
eener' organisatie afmeten.' Eerst moet de wil er zijn, daarna komt
de daad, Óoconstatocrd kan worden, dat onder het Nederlandsche volk
iedereen, voor zoover niet geïnde ssoerd bij de bewapeningsindustrie,
verlangt naar vrede. De strijd tuSschen arbeid en kapitaal is een
economisch probleem, dat van groot belang ie voor onze beweging.
Mon moet komen tot eene samenwerking van de verschillende bevolkings-
groepen, hior en in de andere landen. . ' • . '
De' Voorzitter dankt ook deaen spreker, om vervolgens over te gaan
tot behandeling van de samenstelling van een Yoorloopig Bestuur, dat
bv. na een half,jaar of driekwart jaar zal aijn te vervangen dooi
een óp normale wijze gekozen bestuur. De Studiecommissie, waarin ver-
tegenwoordigd zijn de Beweging van Europousche Federalisten, de Ver-
eeniging voor Internationale Rechtsorde, het Nederlandsche Roode Kruis,
de TJniversala ugo en de Wereldbond der Kerken, .meent in overweging
te mogen geven eeno samenstelling van het Voorloopig Bestuur uit de
navolgende zeven groepen:

Vrouwenvoreenigingen 3„leden
1 Jeugdbeweging 2 (waarvan ï uit Studentenw^

Vakver e enigingen . . .3' ' •• v
'•'•'•• Werkgevers 3 (bfwbl f*uit Stichting

• ' -• Wetenschap ' 1 , v.d. Arbeid)
1 . Onderwijs 1 •

• ' ' '-' Pers 1
Do He er ̂ Bcur s ?i afgevaardigde der Nederlandsche Reisvereeniging, wil .
goenó oratio-pro domo houden, maar meent toch te mogen wijzen op do

. belangrijke groep: toerisme.
De_JVo_orzittor vestigt de aandacht op de noodzakelijkheid van oene
zekere beperking, Naast het Bestuur is gedacht aan een Raad ven Advi-
seurs op-''breedere basis.•• Het eigenlijke bestuur al te zoor uit to
breiden, ware niet doelmatig. •
De Heer Hjgitzen zou gaarne toch de mogelijkheid willen zien geopend
•van de- benoeming van 'een bestuurslid speciaal voor de uitwisseling
van .oudere loerlingcn en studeerenden.
Dj3 Voorzitter meent, dat ook hiervoor een adviseur zou kunnen worden
aangewezen;
Jonkyrpuwo aopelaer jvrm Priel,afgevaardigde van de Ned.Ver. voor
Vrouwenbolangen' en* van den Internat. Vrouwen Bond voor Vrede eü Vvi j-
,'heid, waai-deert bijzonder, dat aan de vrouwenver e onigingen drie ze-
tels zijn toegedacht, doch -oppert het denkbeeld daarvan eventueel
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1 zetel af te staan ten behoeve van de Jeugdörganlsaties.
De Voorzitter dankt voor dit grootmoedig gebaar, naai* zou de vrou-
wengroep toch gaarne gehandhaafd willen zien op 3 'leden en liever
een zetel moer willen zien toegekend aan de jeugdgroep.
Dit voorstel "blijkt algemeene instemming te vinden, zoodat beide
groepen over 3 zetels zullen beschikken.
De Heer Posthuqa, vertegenwoordiger van den ÏTed, Böksbond, zegt
zich in deze vergadering te gevoelen als een kat in een vreend pak-
huis. Andere sportvereenigingen-zijn hier nl, niet vertegenwoordigd,
hetgeen hen in overweging doet geven de sportwerëld vooral niet te
vergeten in deze actie. Hij spreekt zijne beste wenschën uit voor
het succes van deze Vredesbeweging.
De.Voorzitter dankt den Heer Posthuma. De aoortwereld is inderdaad
niet vergeten en spr« is ervan overtuigd, dat het Bestuur zeker de
sport zal willen zien vertegenwoordigd in den zooeven genoemden Raad.-
ïïa eene vraag, gericht tot de vergadering, ncent de Voorzitter te
mogen constateeren, dat zij accoord gaat net het voorgestelde schena
van indoeling der samenstelling van liet Voorl-oo-pig Bestuur. Aan de
Studiecommissie zou dan, indien de vergadering daarmede instemt,
kunnen worden overgelaten in overleg te treden net de betrokken
groepen over de aanwijzing der bestuursleden. Daarna zou de samen-

• stelling van het Voorloopig Bestuur ter kennis worden gebracht van
alle organisaties. - . • - . . ' •
De vergadering vercenigt zich riet dit voorstel,
De Voorzitter constateert net voldoening de gr-oote belangstelling
waarvan in deze vergadering is blijk gegeven en vraagt of het dus
inderdaad de bedoeling en <je wensch is van alle afgevaardigden
om te besluiten tot de oprichting van de ïïederlandscüo Beweging
tot bevordering van den Internationalen Vrede en de Internationale
Veiligheid. . : .•
De Heer van der Ley, vertegenwoordigende de Nedovli Afdeeling der
Iheosophische Verceniging, vraagt of dit de aanvaarding van het ont-
werp-pact impliceert. •
De Voorzitter beantwoordt die vraag ontkennend. Onder het te for-
meeren Voorloopig Bestuur zal dat ontwerp nader zijn te bezien.
De Heer van der' Ley verklaart het volkomen eens te zijn ciet allen,
die het pact nog positiever zouden willen zien geformuleerd.
De Voorzitter verzoekt de aanwezigen door handopsteking blijkt te
willen geven van instemming net de oprichting der Neüerlandsciio Be-
weging bovengenoemd. ^_^
De telling wijst uit, dat 31 van de 32 vertegenwoordigde organisaties
vóór de oprichting zijn en slechts 1 organisatie daartegen.
De Voorzitter meent, dat men zeer gelukkig kan zijn over dit resul-
taat.
De Heer van der Mandere vraagt een oogenblik hot woord, niet als lid
van de Studiecommissie, noch als lid van de Vereéniging voor Inter-
nationale Rechtsorde, maar als oudste stukje ïfredosorganisatie.
Dit te zijn is een twijfelachtig voorrecht. In het begin dezer eeuw
werd men als pacifist aangezien als een zonderlingwesen. De Heer
Kappeyne gewaagde zooeven van eene zekere teleurstelling. Spr. daar-
entegen is zeer verblijd ovor dozen grooten en onnlskenbaren voor-
uitgang. De Heer van Stam heeft gezegd, -dat de vredesbeweging niet
sprak tot het volk. Maar spr* neent, dat het toch itasoineerend moet
werken op het volk, dat dit resultaat hodon word bereikt. Het opent
den \weg tot daadwerkelijkèn arbeid voor den vrede. Alles, naar goen
oorlog neer, aij ons doel. De vergadering zal begrijpen, dat het
gevoel dat deze mijlpaal kon worden bereikt, mij na dertig jaar tot
eenige verheuging stemt,
De Heer van de G-raaf, woordvoerder van de Vrienden van den Vrede,
verklaart nu reeds 45 jaar den strijd te hebben gevoerd tegen den
oorlog. Hij herinnert aan de dagen van Domela Nieuwenhüis, Spr.
hééft duizenden bladen verkocht van " Wapens neer". Maar de menschen
zien geen daden. En de hongerstakende dienstweigeraar Herman Groenen-
daal maakte weinig indruk. Daden wil spr. zien, anders baat het niets.
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Vóór hem staat vast, dat het Roode Kruis, dat steeds in verbin-
ding staat met diplomaten en Regeeringen, uit den booze is.
Ook de soldaten, die op wacht staan voor het Paleis, móeten ver-
dwijnen. Alloen de daad kan den vrede brengen.
De... Voorzitter is mede van oordeel j dat de daad den vrede moet
brengen en acht het daarom zeer te betreuren, dat de "Vrienden
van den Vrede" zich afzijdig houden. Het Roode Kruis is interna-
tionaal en neutraal en kan juist daardoor eene groote macht ten
goede zijn* Men denke slechts aan de bestaande Conventies van
G-enève en aan de nieuwe Conventie, welke thans in wording is,
ter bescherming van de burgerbevolking. In tijd van nood moet men
de helpende hand uitsteken. Dit geldt voor ieder mensch.
De Heer Zpnnenberg, vertegenwoordiger van het Verbond van Weten-
schappelijke Onderzoekers, zou het zeer op prijs stellen - aange-
zien de Vrede ondeelbaar is - indien de Heer van de Graaf c,s.
alsnog zouden kunnen meegaan. Het eigen werk van hunne organisatie
zal toch kunnen worden voortgezet.
De Voor zitter ondersteunt ctëzè poging van den Heer Zonnenberg.
De Heer van de Graaf laat zich echter niet bewegen.
De Voorzit tor richt daarop nog een bijzonder waardeerend woord'b
tot den Heer van der Mandere, voor wieh als Nestor.der Vredes-
beweging hier te lande het resultaat van deze bijeenkomst naar
zijn eigen getuigenis eene groote voldoening geweest is.
De Heer Noordhoff verzoekt nog een enkel woord tot den Voorzitter
persoonlijk te mogen richten. Eergisteren eerst is de Heer van
Ketwich Verschuur na eene afwezigheid van zes weken uit de Ver-
eenigde Staten en de West teruggekeerd. Niettemin heeft hij op
uitnemende wijze deze vergadering weten te leiden. Daarvoor zij
hem dank gebracht.
De Voorzitter sluit daarop de vergadering, de aanwezigen dankende
voor hunne 200 waardevolle bijdrage tot het welslagen der bijeen-
komst.

De Secretaris

M.lb
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Bijlagen :

Bericht op schrijven No.

Onderwerp: Verslag vergadering.
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Hierbij doe ik U toekomen het verslag
van de oprichtingsvergadering van de "Mede r]

d e Int ernatio-j
Heiligheid,ge-

w-.̂ *s-»«isa»w«s»=j*̂ *< »¥>&**i3*5p«fo|gaw'<Ww»H'«"* ^* j

an het NedTRode Kruis,]
te Utrecht op 20 December jl.

De Hoofdcommissaris van Potatie,
v*

Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
Vs-G R A V H N H A S E.



inlichtingendienst GEHEIM.

Utrecht.

C/9 No. 1153

R a p p o r t . <

Mede ter beantwoording van het schrijven van dé
Centrale Veiligheidsdienst ïïo. X25720, d. d. 9 - 12 - 47, volgt hier het
verslag van de oprichtingsvergadering van een ^"Nederlandse Beweging

3eZ2£ll^^ i ö na l e Veilig-
gehouden onder a üspTcTe'n^lFirnT^^

Zat e r da/y 20^ Dec^m^e r ..... 1 947 . ten 14.00 uur in het restaurant Esplanade
aan het lJilcaIsll<!Bolwè"r1ËIIL'te Utrecht .

Aanwezig waren plm. 65 dames en heren, in de leeftijd van 25
tot 70 jaar, ho of dz ake l i j k Üfï:i:rf SèL ge goede stand en intellectuele kring-:
en. Er was gerekend op een opkomst van 300 personen. Zaal versieringen
waren niet aangebracht. Het geheel droeg een uiterst beschaafd karakter
De debatten stonden op een hoog peil, alhoewel, zoals later moge blijkerj
veie "orationes pro domo" door de resp. organisatievertegenwoordigers
werden afgestoken.

K,y . & Aan de bestuurstafel hadden plaats genomen:
Voorzit ter: H, P. J. Van KETWICH VEESCHUUR, directeur-generaal van

et Nederlandse Bode Kruis, die zeer onlangs van een grote buitenland-
*se reie was teruggekeerd. Secretaris: Y/aar schijnlijk Jonkheer Beelaerts
van Blokland, Als vertegenwoordigers van de door het Rode Kruis inge-

& f stelde Studiecommissie: NOORDHOF, waarschijnlijk lid van de Beweging '
V' /y voor Federale Wereldbeweging! en VAN DER 1ANDELE, radiospreker. Voorts

„*• een dame en een heer, die be iden onbekend zdijn gebleven en aan de de-
batten niet deelnamen. v-i JU-A, v< j/i r*. <--

In totaal hadden plm. 35 organisaties aan de oproep van het
Rode Kruis gevolg gegeven, door het zenden van een of meer vertegen-
woordigers. Onderstaande groeperingen konden worden genoteerd. De num«
mering tussen de haakjes is die van bovengenoemd schrijven.

M) 1. Internationale Vrijwillige Hulpdienst, vertegenwoordigd door een
' ' - • - , , !>|^c.zekere BüMKE, waarschijnli jk: August Conrad RüMKE, geboren te
i( !'* .f* ï& Amsterdam 22-10-1924, wonende te Bilthoven, Vermeerlaan 41.

(2J~\ .Jnternational Piiendship League, vertegenwoordigd door JACOB30N.
(6)'x '"/' ''Vereniging Internationaal Jeugdverkfeer.
(7) 4. Katholieke Jongerengroep "De Toorts".
(8) |Jĵ  & Internationale Vereniging "Bellarny", vertegenwoordigd door ALBBRTUS

l ' ^iroiDER, geboren te Utrecht 14-6-1896, wonende te Utrecht, Nachte-
gaalstraat 52bis, alsmede door een tweede onbekend gebleven persoon,

(9) tff.V.fïheosophische Vereniging, Nederl. afdeling, vertegenwoordigd door
| s VAN DER EBIJ.

(19) ^^.v/lfederlands Verbond van Vakverenigingen, vertegenwoordigd door
i,»v ]/£ LANDMAN.

(22) 8. Koninklijk Nederlands Landboaw Comité.
(33) 9. Nederlandse Christen Vrouwenbond.
(35)K|̂ rb0A Nederl. Ver. voor Vrouwen met Academische opleiding, vertegenwoor-

f ^digd door SCHOU^/ENAAR.
(36) 11. Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en gelijk Staatsburger-

schap.
(42) 12. District Nederland der Soroptimisten.
(59) 13. Nederlandse Jeugd Herberg Centrale.

(78)



(78) 14. Christelijke Mulovereniging.
(83) 15. Nederlandse Studentenraad, vertegenwoordigd door LINTZEN of LUIZEN.
(87) 16. Nationaal Verbond van Verplegenden.
(94) 17. Nederlandse Kinderbond, vertegenwoordigd door Mevr, WESTERHOUT.
(109) 18. Nederlandse Chemische Vereniging.
(117) 19. Nederlandse Reisvereniging, vertegenwoordigd door MEURS.

Voorts vertegenwoordigers van de navolgende, reeds in de Coördinati'
commissie (ter vergadering "Studiecommissie" geheten) zitting hebbende
organisaties:
20^ Algemene Nederlandse Vredesactie.

"Beweging voor FedeiaLa/ Wereldregering, vertegenwoordigd door de
voorzitter HOGENDIJK en Ingeniear GUNNAR KNöS, wonende te Hilver-
sum.
Werljedbond der Kerken.
ttflnnntsnhaj^^igxJSLl^ vertegenwoordigd door Dr. E.E.

_ __ wonendeteDordrechTT^J*. de Wit straat 39.
Frénigfng voor Internationale Rechtsorde.

Bovendien vertegenwoordigers van niet in het meergenoemde schrijven
vermelde organisaties:
25. De Vereniging Ne de r land-U. s. s. R.*»**»
26. Vetbond van Wetenschappelijke Onderzoeker/es, vertegenwoordigd door
B Dr. JOHANNES MARTINUS ELISABETH MARIE ALPHONSUS ZQNHENBEBfl. geb.

te Rotterdam 16-4-1907, wonende te 's Gravenhage.
^j^/|27. Sociaal-Democratische Jongerengroep "Nieuwe Koers", vertegenwoor-
*~ fftf digd door J. VOOGD te Haarlem.

28. International Student Service^-
29. Nederlandse Vrouwenbewegingf*vertegenwoordigd door MARIA ELISABETH

TjffljftHE geboren ODINOT, geboren te Wijk bij Duurstede 4-5-1908, wo-
nende te Hilversum. / '

30.Je Nederlandse Boksbond, vertegenwoordigd door de voorzitter, de
artsTÖSTuMA. r"'L" *

31. Vereniging van Studentenfederalisten, vertegenwoordigd door
MAAS GEESTERANUS.

32. Bweging der Europese Federalisten (Europese Actie ? ), vertegen-
to woordigd door P. VAN STAM.

Alsmede enige andere organisaties, waaronder enige Rooms Katholie-
ke verenigingen, een padvindersorganisatie en andere neutrale groepe-
ringen.

Ter veragdering werd medegedeeld, dat in totaal 150 organisaties
waren uitgenodigd. Uit bovenstaande opsomming moge blijken, dat lang
niet allen een vertegenwoordiger hadden gezonden. Opmerkelijk is*te
noemen dat o.a. de NOS. 25, 26 en 29 niet waren opgenomen in de lijst
ggevoegd bij het schrijven van de C.V.D, , in de aanhef van dit rapport
genoemd.

De vergadering droeg ee n Jae slot e n karakte r._ Aan de pers werd mede-
gedeeld, dat een communiqué ssou worden uitgegeven om èaardoor de be-
richtgeving in eigen hand te houden. Tot het bijwonen van de vergadering
door leden van de pers werd overigens geen bezwaar gemaakt. .—'

Aan de ingang van de zaal was een tafeltje geplaatst met daarop
de presentielijst. Een manapoj'ooon gekleed in de uniform van het Rode
Kruis gaf aanwijzingen aan de binnenkomende bezoekers.

Te ongeveer 14.15 uur werd de vergadering door de Heer Van Ketwich
Verschuur geopend, die na een zeer korte inleiding direct het woord
gaf aan de voorzitter van de Studiecommissie de Heer Noordhof.

Deze



Deze releveerde de geschiedenis van het Vredeswerk, door de di-
verse Nederlandse organisaties. Hij herinnerde aan de Anti-Oorlogs-
raad en noemde in dit verband SCHAP3B. Volgens spr. had deze organi-
satie geen invloed van betekenis en leed evenals alle andere ver-
enigingen op vredesgebied aan financiële bloedarmoede. Ook op 12 en
14 April 1940 is gepoogd een centraal lichaam voor het werk van de
vrede te stichten. Hier kwamen enkele pacifistische organisaties,
doch ook enkelen bleven weg. Hierna kwam de 2e Wereldoorlog en bij
al dit rechteloos gekwel der volken, kwam hierna het gevoel der dof-
fe berusting, dat men de weg naar de vrede niet meer in de organisa-
ties vindt, aldus spr. De Heer Noordhof vervolgde:

"Daarom kwam Ds. Hugenholtz in samenwerking met de Internationale
Vereniging voor Eechtsorde met een voorstel en in overleg met hem en
mij legden wij onze ideeën in een schema vast. Over de opzet waren
we het dadelijk eens. Als basis van samenwerking werd het Eode Kruis
genomen, op grond van het navolgende.

In Oxford waren in 1946 51 Eode Kruisverenigingen bij elkander,
die zich uitspraken voor bevordering van de vrede. Haar taak was sa-
menbundeling en coördinering van de vredeskrachten. Hiervan werd mede-
deling gedaan in een persbericht en op een persconferentie. Op
13-8-47 ging er vanwege het Nederlandse Eode Kruis een brief uit naar

(' de Nederlandse pacifistische verenigingen. In desa brief werd met
voldoening vastgesteld, dat er van deze verenigingen positieve waarde
v*tt uitging, doch dat niet ontkend kon worden, dat er grote leemten
waren om tot een wertelijk doel te geraken. Op 2-9-47 waren er een
tientaè vertegenwoordigers van pacifistische verenigingen in het ge- !
bouw van het Eode Kruis aanwezig. Daar was men bereid samenbundeling
te aanvaarden."

Hierna las de Heer Noordhof het pact voor.
Spr. constateerde dat de organisatie der Verenigde Naties een

teleurstelling is. Spr. wenst geen bond van regeringen maar een bond
van Volken. Volgens hem staat de Studiecommissie radicaal afwijzend
ten opzichte van een totalitaire volkerenorganisatie. Hij zag liever
een organisatie met federalistische grondslag, zoals Amerika "want
die is groot en machtig geworden". De verdere uitwerking van dit be-
ginsel moet later plaats vmnden, aldus spr.

De Heer Ketwich Verschuur verzocht hierna aan de aanwezigen het
woord',te voeren. Enige sprekers (-sters) gaven zich op. ,c

f t-it C «&»? t-̂  <t,-,-u.

./" 1. De voorzitter van de Algemene Nederlandse Vredesactie (Zijn naam kon
niet verstaan worden). Deze betoogde, dat de Oxfordresolutie van 1946
door hem te G-enève is besproken in de Union des Associations de Paix.
Bovendien had hij hierover voor de G-eneefse radio gesproken. Spr. ver-
volgt: "Men was daar enthousiast. Zo zelfs, dat een Amerikaans repor-
ter dit naar zijn land telegrafeerde. In verschillende landen is reeds
een zodanige beweging georganiseerd. Dit is in het belang van ons
vredeswerk, dat geremd wordt door laksheid en onverschilligheid. Aller'
wege moet er georganiseerd verzet komen tegen de oorlog". Voorts be-
sprak hij de inhoud van het pact. Hij ziet in de formulering "ver-
sterking van de anti-oorlogswil" een negativisme en geen positieve
veroordeling van de oorlogsw&l. Spr. voelt dat hij hiermede een pro-
bleem aansnijdt, cioch ziet in deze formulering een oorzaak waardoor
sommige verenigingen geen plaats kunnen vinden in de op te richten
vredesbeweging. Voorts wees spr. op het feit, dat de kunstenaars-r
kringen, zoals musici, niet uitgenodigd zijn, evenals de Bond van
Nederlandse Architecten.

De Heer Ketwich Verschuur aatwoordde, dat alle bezwaren door de
Studiecommissie zullen worden bekeken.

2. l Een zekere Van der G-EAAF, die door kleding, spraak ea bewoordingen
•ij '/A <}\n dit milieu zowel letterlijk als figuurlijk uit de toon viel, ont-
17// ••- popte zich als een uiterst vurige en radicale aanhanger van de Vredes-
TC/I/ ;'/ Q gedachte. Er kon niet verstaan worden, welke organisatie vertegenwoor-

digd werd, waarschijnlijk is deze genaamd: Vrienden van de Vrede. Hij
betoogde het merkelijk schitterend "be vinden, dat het Eode Kruis het

initiatief
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initiatief genomen had. Doch hij vergeleek het werk van het Rode Kruis
met dat van een schoenmaker, nl. deze ambachtsman was steeds doende
om door het oplappen éér schoenen, deze voor verder gebruik weer ge-
schikt te maken. Zo aak het streven van het Rode Kruis, die de soldaten
weer geschikt maakt om aan de fronten verder te strijden. "Ontbindt U,
en beëindigt Uw taak, de doktoren moeten weigeren om naar de slagvel-
den te gaan en moeten roepen: "Wij doen niet meer mee"", zo riep Van
der Graaf door de zaal. Zijn verder betoog hield min of meer de sug-
gestie in, dat hij aan de goede bedoelingen van het Eode Kruis twij-
felde en eindigde met het bestuur van het Eode Kruis voor te/stellen
tot ontbinding van de vereniging over te gaan, om alvast een positieve
daad te stellen, na van te voren nog te hebben medegedeeld bewondering
te hebben voor de principiële dienstweigeraars.
De Heer Ketwich Verschuur antwoordde Van der &raaf, dat het door hem
besproken punt niet aan de orde was, en gaf het woord aan:

3.
de Heer Zonnenberg; optredende als vertegenwoordiger voor het Veibond
van Wetenschappelijke Onderzoekers.
Deze verklaarde met groot genoegen het initiatief van het Eode Kruis
te hebben begroet. Hij gaf de verzekering, dat bet Verbond van Weten-
schappelijke Onderzoekers zijn uiterste steun op volkomen realistische

. wijze aan dit lofwaardig streven zal verlenen. Spr. verklaarde voorts
in de figuur van Minister van Buitenlandse Zaken Baron van Boetselaer
een warm aanhanger te zullen vinden. Spr. wilde aan de vergadering een
tweetal punten ter kennisneming en overweging geven. Nl. 1e: De be-
volking door wetenschappelijke onderzoeken rijp te maken voor de po-
sitieve vredesgedachte en 2e: dat het Eode Kruis niet te spoedig zal
oittreden en er geen bureau van moet toaken.

De Heer Van Ketwich Verschuur dankte de Heer Zonnenberg voor diens
hartelijke woorden en gaf het woord aan

4. de Heer landman, vertegenwoordiger van het Nederlands Verbond van Vak-
verenigingen.
Landaan achtte de opneming van de woorden "in afwachting van eventuele
latere mogelijkheden van reorganisatie" bezwaarlijk. Hij vroeg zich af
hoe de Studiecommissie een eventuele reorganisatie in een orgaan als
b.v. het N.V.V. wel zag. Spr. zag, dat de mogelijkheid tot coördinatie
slechts gelegen was in de bereiking van het individu zelve, met uit-
sluiting van de diverse organisatie.*. Voorts behandelde spr. de finan-

}, ciële aangelegenheid. Hij vreesde, dat een dergelijke op te richten
vredesorganisatie veel geld zou kosten en vroeg zich af wie dat zal
opbrengen.

De Heer Noordhof beantwoordde de Heer Landman, door te zeggen, dat de
Studiecommissie in het £act reeds summier de financiële kwestie had
aangesneden, o.a. door het houden van een collectedag. Wat de kwestie
"reorganisatie" betreft, kon de Heer Landman gerust zijn. Het was aller
minst de bedoeling te komen tot een reorganisatie op de wijze zoals
de Heer Landman veronderstelt. Gedacht is echter tot het op een fusie
aansturen van pacifistische verenigingen. Als voorbeaLd gaf de Heer
Noordhof een federatieve opbouw van alle organisaties tot steun asn
de Verenigde Naties. Hier is bedoeld een geleidelijkerwijs bij elkaar
komen, waardoor eventuele stajituten van de aangesloten verenigingen
dienen te worden gereorganiseerd.
Hierna verkreeg het woord;

*•

5. de Heer Stam van de Beweging der Europese Federalisten.
Deze uitte zijn vreugde en waardering voor het initiatief van het Eode
Kruis. Volgens spr. is het voorgestelde optreden van de nieuv/e bewe-
ging wel «at al te simplistisch voorgesteld. Spr. had het geluid van
het houden van tentoonstellingen, musea en dergelijke eerder gehoord,
doch zag hierin te weinig reëel perspectief. "Men moet niet alleen
stateerd6" tegen ~' maar ook bi^ het v°orkomen van oorlog". Spr. con-
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stateerde dat bij deze op te richten beweging tejweinig "zwaargewicht"
was. Hij stelde zich voor als Truman en Molotcf bij elkander zaten om

- y over vrede te spreken, iedereen zich bij de beweging aansloot. Toch
kon spr. bewondering hebben voor het streven, daar hij constateerde
dat deze beweging zich met andere wereldbewegingen kan federeren.

Voorts sprak:
6. Dr, Meursing, optredende namens het Genootschap der Vrienden (Quakers).

Deze betoogde als oud-officier van Gezindheid, dat hij lange tijd ge-
leden tot het inzicht was gekomen, dat hij door het vervullen van de-
ze functie mee werkte de oorlog te steunen. Ook hij kwam na een min
of meer onverstaanbaar betoog tot het feit, dat door afschaffing van
het Eode Kruis een eerste daadwerkelijke stap tot de vrede gezet werd.
Hij deelde voorts mede, dat het door hem vertegenwoordigde genoot-
schap een onderdeel vormde van de "War Hesisters International", wel-
ke organisatie zich op een dergelijk standpunt stelde. Hij was het
grotendeels met het betoog van de Heer Van der Graaf eeaa, doch wilde
niet zover gaan, inziende dat het Eode Kruis een veel groter arbeids-
terrein bestrijkt.

7. Als zevende spreker trad op:
De Heer Maas Geesteranus, vertegenwoordiger van de Studentenfederalis-
ten.
Hij betoogde, dat de uitnodiging door zijn organisatie met groot ent-
housiasme was ontvangen en zeide, dat het Eode Kruis een felicitatie
had verdiend. Spr. verzocht de Studiecommissie een ruime plaats te
willen schenken aan de jeugd, vooral de studerende jeugd, daar deze
bij uitstek internationale contacten kan hebben.

Hierna sprak:
8. De Heer Hoogendijk, voorzitter van de Beweging voor Federale Wereld-

re gering. •»••••————•—-"'
Deze overwoog de vergadering aandacht te schenken aan de wereldbe-
weging en meende dat een oplossing van het Vredesvraagstuk gelegen
was in het komen tot vermindering van de souvereiniteit der diverse
regeringen. Spr. betoogt dat men zich los moet maken van een te sterk
begrip van souvereiniteit, nadat hij van te voren had gezegd, dat hij
in het programma van de Verenigde Volken geen vertrouwen had, omdat
daarin gezegd werd, dat de aangesloten landen souvereine gelijkheid
genoten, welk begrip hem ten ene male onduidelijk was. Spr. zag in

/ een wereldregering de voorwaarde tot een duurzame vrede.
Spr. zag dan ook niëT veel heil in een daadwerkelijke bestrijding
van de oorlog, door het betalen van een contüLbutie van b.v. een
kwartje per jaar, de verkoop van een bloempje en het houden van een
vredesdag. Spr. accepteerde niet het ter .vergadering gedane verwijt
als zou er voor de vrede niets of althans weinig gedaan zijn. Hij ver-
wees naar de werkzaamheden van de door hem vertegenwoordigde organi-
satie.

Het woord ve/xd vervolgens verleend aan:
9. Mevrouw Westerhout, vertegenwoordigster van de Nederlandse Kinderbond-

Deze deelde mede, dat haar organisatie altijd zeer actief geweest was
voor de verbreiding van de vredesgedachte. Haar vereniging was gaarne
bereid om mee te werken en advies te geven inzake de jeugdaangelegenr
heden.

A
10. f Vervolgens verscheen een zekere ̂ APPEIJNE VAN DE COPFELLO voo r de

| katheder. "*
Het bleek dat deze deel uitmaakte van de Studiecommissie. Deze legde
in een kort maar helder betoog uiteen, dat hij tot zijn leedwezen
had geconstateerd, dat de vertegenwoordigers van de diverse organisa-
ties, allen vervielen het reclame maken voor eigen huis en de grote
lijn vergaten en meenden, dat zij gelijk hadden. Hij deed een beroep

££_.
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op de aanwezigen gezamelijk een weg te vinden om te komen tot een
grote daadwerkelijke vredesbeweging, omvattende alle stromingen tot
heil van de gehele mensheid.

11. Ir. Knb'ss, eveneens vertegenwoordiger van de Beweging voor FedeaLjiie
Wereldregering, met een steak buitenlands accent sprekende, wilde
de nadruk leggen op enige technische feiten. Hij deelde mede, dat de
huidige onderzoekers vastgesteld hebben, dat door de technische ver-
volmaking der wapens (atoomenergie) geen millioenenlegers meer nodig
zijn. Men kan volstaan met een duizendtal specialisten. Omdat er dus
voor een volgende oorlog slechts zo weinig manschappen nodig zijn,
heeft dienstweigering geen zi&, behoeven de doktoren, geen frontdienst-
en te weigeren en behoeft het Rode Kruis niet afgeschaft te worden.
Spr. beweert, dat het de hoogste tijd is om tot een oplossing inzake
de vrede te komen, daar Amerikaanse geleerden hebben uitgemaakt, dat
in 1952 ook andere naties in het bezit zullen zijn van atoomwapens.

42. Voor de Nederlandse Vrouwenbeweging sprak Mevrouw Nobbe-Odinot .
Zij juiohte het initiatief van het Bode Kruis toe. Zij geeft in over-
weging zich te .richten tot de oologsmakers en er op aan te dringen
,dat de atoomenergie zal worden gebruikt voor betere doeleinden. Zij
[bracht de vergadering de Indonesische kwestie onder de aandacht en
zij vroeg welk standpunt de Studiecommissie hierin dahtin te nemen.
Daarom is het volgens spr. zo noodzakelijk zich ook tot alle groe-
peringen in Nederland te richtan. Ook tot de Nederlandse moeders die
hun mannen en hun jongens in Indonesië verliezen. Daaorom alleen al
moeten we alles in het werk stellen om een oorlog te voorkomen.
De Heer Van Ketwich Verschuur deelde aan mevr. Nobbe-Odinot mede, dat
de Indonesische kwestie hier niet aan de orde was gesteld en gaf het
woord aan:

13. de Heer Jacobson, vertegenwoordiger van de International Friendship
League. Deze vraagt aandacht te besteden aan de inschakeling van de
internationaal georiënteerde jeugd.

H J De Heer Lintzen óf Lutzen, van de Nederlandse Studentenraad, verklaar-
^e sceP*iscn *e staan, tegenover de formulering in het pact. Zijns
inziens wordt er over vrede gesproken, doch er is niemand, die eigen-
lijk weet wat vrede is. Ook spr. ziet een negativisme in de omschrij-

/-anti- ving "versterking van de/oorlogswil" en verzocht, alhoewel de moei-
lijkheid niet onderschattend, tot een betere omschrijving te komen.
De Heer Hoogandijk, de spr. beantwoordende, merkt op, da^/preambule/de
voor wijzigingen vatbaar is en dat het te kiezen bestuur ontvankelijk
is voor elke suggestie die kan leiden tot een betere omschrijving van
het doel en streven van de beweging.

15. Dei.Heer Rümke , vertegenwoordiger van de
het accent op het stellen"̂ v̂ n̂ 3e""3aad. Dit

spr. in het pact gemist. Het zijn woorden en woorden. Spr, Éegt'dat de
I. V. H. als onderdeel van de "Sarvice civil voluntaire international",
reeds tal van jaren actief deelneemt aan internationaal werk als al-
ternatief voor het verrichten van krijgsdienst, o. a. ook in Duitsland,
waar het aanvankelijk clandestien gebeurde. Spr. vraagt of de mogelijk-
heid bestaat nader te bespreken om te komen tot een positieve civiele
dienst, nl. het stellen van concrete mogelijkheden voor de massa.

16. Hierna wordt het woord gegeven aan de Heer Voogd, vertegenwoordiger
van de Soeiaal Democratische JongerenverenigTng "Nieuwe Koers".
Deze komt met een practische vraag, nl. of er ook plaatselijke afde-
lingen worden opgericht. Voorts constateert spr. een wanhopige ver-
splintering in de vredesgedachte . Het duizelt spr. van de namen der
organisaties, Spr. ziet als primaire taak, dat de afzonderlijke vre-
desorganisaties tot een of andere vorm van samenwerking komen, met
afzonderlijke secties, awaarin een ieder zijn eigen gedachte kan uit-

leven
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17. Een vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging "Bellamy", con-
stateert met vreugde het initiatief van het Bode Kruis. Ook zijn or-
ganisatie doet hieraan mee. Spr. wil de aandacht vestigen op het eco-
nomisch terrein, daar ook zijn vereniging een economische .vereniging
is. Hij wil dit zowel nationaal als internationaal bekeken zien.

De Heer Ketwich Verschuur stelt nu voor, dat het bestuur zal gekozen
worden uit een zevental groepen. Ha enige wijziging nl.(op verzoek van
de Heer Jacobson wordt er voor de Jeugd nog een plaats bij gegeven),
zal het bestuur van de op te richten Vredesbeweging gekozen -worden uit
de navolgende groeperingen:

Aantal leden: Groepering:
1 Wetenschap
1 Onderwijs
3 Je ugdbe w. , waarvan 1 lid uit de studenten.
3 Vrouwenbeweging
3 Werkgevers, waarvan 1 lid v. d. St. v. d. Arbeid

x-^ 3 Vakbonden
v 1 Nederlandse Pers.

Dit bestuur wordt aangevild met de 5 leden van de Studiecommissie, zijr
de vertegenwoordigers van pacifistische verenigingen.

PtyA-l l De Heer Van Meurs, vertegenwoordigende de Nederlandse Reisvereniging,
1' s¥1TB I verzoekt rekening te houden met een grote groep Nederlanders, nl. die

het tourisme beoefenen.
o nbekend* vraagt, of de Esperantisten zijn vertegenwoordigd, waar-

op geantwoord wordt, dat deze reeds in de Studiecommissie zittimg heb-r
ben. Eenzelfde vraag betrof het Roèe Kruis zelve, ook dit werd gelij-
kelijk bevestigd.
De Heer Postuma van de Nederlandse Boksbond constateerde dat hij de
enige vertegenwoordiger van de Sportwereld was. Hij verzocht aan de :
Studiecommissie een open oog te hebben voor het belang, dat in de Sporl
gelegen is voor de Verbreiding van de Vredesgedachte.

De Heer Ketwich Verschuur deelde mede, op de vraag welke de vertegen-
woordigers van de diverse organisaties in het bestuur zullen nemen,
dat deze personen in overleg met die organisaties zullen worden aan-
gewezen.

De Heer Van der Lei j, van de Theosophische Beweging vroeg of het pact
onveranderlijk was vastgesteld. Hierop werd geantwoord, dat dit na
bestudering door het voorlopig bestuur eventueel gewijzigd zal kunnen
worden.
Mevrouw Schouwenaar, vertegenwoordigster van de Nederlandse Vereniging.
van Vrouwen met Academische Opleiding, vroeg of één zetel voor de
Wetens-chap, gezien het internationale karakter, niet te weinig was.

Hierna werd gestemd over de oprichting van de "Nederlandse Beweging
tot Bevordering van de Internationale Vrede en Internationale Veilig-
heid". Met handopsteken werden 31 stemmen vóór en één stem tegen ge-
teld» Deze ene stem tegen was van Van der G-raaf.
Hieruit moge blijken, dat niet alle organisaties aan de stemming deel-
namen. Hieronder kan genoemd worden de Nederlandse Vrouwenbeweging.

De Heer Ketwich Verschuur verklaarde de beweging als te zijn opgericht,

Hierna sprak de Heer Van d e LI ; Jflanfle ̂Le n die mededeelde, dat zijn persoon
wellicht het oudste st u¥j e vrëcTe s'we r k was, dat in de zaal aanwezig was,
Hij uitte zijn vreugde over het feit, dat hier een beginsel van coör-
dinatie bereikt was. Hij memoreerde het vredeswerk van dertig jaar ge-
leden.

De
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De Heer Van der Graaf vroeg aandacht voor een verklaring. Hij zeide
te hebben tegen gestemd, omdat hij van mening v;is, dat het Bode Kruis
een oorlogsinstituut is en meehelpt de oorlog te bestendigen. Boven-
dien ziet hij weinig positiefs in het optreden van de nieuwe vredes-
beweging. Hij wilde dat er een daad gesteld werd. Ook hij behoorde
wellieht tot de oudste vredesaanhangers in de zaal aanwezig. Immers
reeds 45 jaar geleden trad hdj op als propagandist. Hij colporteerde
jaren geleden met het orgaan "De Wapens Neer". Ais voorbeeld van
een daad stellen noemde hij het beïnvloeden van de bevolking door een
actie, zoals die voor G-roenendaal werd gehouden, waarbij duizenden
een papiertje op de hoed droegen met de woorden "Groenendaal moet
vrij".

Ketwich Verschuur antwoordde de Heer Van der Graaf dat het Bode
Kruis niet afhankelijk is van welke regering ook en dat het zeker
geen instituuttfdat op bedekte wijze aan oorlog deelneemt. In tegen-
deel, door zijn bemoeiingen is de Gcwentie van Genéve èntstaan, waar-
door o. a. de krijgsgevangenen een betere behandeling kregen en hulp
aan de gewonden, militairen en burgers, kon worden verleend.

De Heer Zonnenberg, als laatste het woord verkrijgende, verklaarde
n. a. v. de opmerkingen van de Heer Van der Graaf, dat het zo mooi
zou zijn, als die ene stem ook vóór zou zijn geweest. Hij meende uit
naam van het Rode Kruis te mogen zeggen, dat nochtans een plaats voor
de organisatie van de Heer Van der Graaf bleef ingeruimd en hoopte
dat op een of andere wijze een weg kon worden gevonden, waardoor Van
der Graaf zijn bezwaren op zij kon zetten.

Hierna werd de vergadering, welke een rustig verloop had ten 17.20 uur
gesloten.

Utrecht, 23 December 1947.

O-
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oooapiHA.TiB VAK VHEDESKRACHTËH.

Teneinde allo groepen van het Nederlandse volk, Jong «a oud, arm «n
rijk, van het besef te doordringen, dat alle Nederlander» tezamen «a
leder hunner afzonderlijk de onafwijsbare plicht hebben om l* leejlle
bewustheid en onder volledige eigen verantwoordelijkheid, de antl-oor-
logswil te versterken, ia het noodzakelijk alle daarvoor in aanmerking
komende organisaties bijeen te brengen in

een Nederlandse Beweging
tot Bevordering vaa Internationale Vrede en Internationale Veiligheid.

Zij «preekt zioh «it voor een international* rechtsorde en wenst,
onder gebruikmaking Tan teleurstellende ervaringen, rast te houden aan
en voort te bouwen op hel HandTest der Verenigde Naties, om \itaiadeli Jk
te komen tot een werkelijke volkeagemeenaehap op dejuooratisch-federalls-
tisohe grondslag.

Van deze Nederlandse Beweging dienen niet alleen de pacifistische
organisaties deel uit te maken, maar evenzeer de vele en velerlei andere.
niet-politieke organisaties dl* met het vredeswerk sympathieeren, uit
all» geledingen Tan ons TolkaleTen,

Het te dezer zake door het Nederlandse Bod* Kruis genomen
zijn steun Tindt in te Oxford in Juli 1946 door 51 daar vertegen»

woordigde Rode Kruis-organisaties aanTaarde resoluties, verdient toe-
juiching.

Organisatie dar Nederlandse (Vrede») Beweging.
Ter bereiking van net hierboven omschreven doel sluiten zioh de ondes

so heidene organisaties op de navolgende voorwaarden aaneen:
1) de samenwerking beperke zich. aanvankelijk tot die doeleinden en ae-
ties welke gezamenlijk kunnen worden gesteld en uitgevoerd, waardoor ver-
snippering van kracht en overbodige aanwending van middelen worden voor-
komen, do oh juist net effect door gezamenlijk optreden wordt verhoogd.
8) de samenwerkende organisaties behouden, in afwachting van eventuele
latere mogelijkheden ven reorganisatie, haar volkomen zelfstandigheid en
blijven werkzaam op het door haar gekozen terrein naar eigen beginsel
en doelstelling*

Wat het gezamenlijk optreden betreft, noemen wij hier o. a. s
«) hét stichten ven een Centraal Vredea Bureau* dat ten dienste staat
van alle aangesloten organisatie a en zioh toelegt op informatie .documen-
tatie, vorming van een bibliotheek, organiseren vsn tentoonstellingen en
het eventueel uitvoeren vem acties die voor de gezamenlijke organisaties
wenselijk worden geacht. Set OVB kortom zij het instrument ten dienste
van de organisatie.
b) het gezamenlijk organiseren van nationale manifestaties en met nsme
van een vrede sdag, verkoop van een vredesambleem ter bekoming van de
nodige gelden en het voeren Van die propaganda welke gezamenlijk kan
worden ondernomen.
e) het oontact leggen met gelijksoortige organisaties (Nationale Vrede»
raden) of andere groeperingen in het buitenland*
d) het houden van congressen, conferenties en cursussen.
e) het doen leven der vredesgedaehte in de meest uitgebreide zin des
woords bij de jeugd, vla school en universiteit, alsmede door het orga-
niseren van propaganda-bi J eenkomsten, zomerkampen en dgl.
f) het uitgeven van een persdienst, berichten, brochures etc.

Besturende
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>3turende

2* Nederlandse Beweging bestaat uit;
B* Ademen» Vergadering
Nederlandse Vredes Baad
Het Uitvoerend Comité
Het Algemeen Seeretartaat (Bureau).

Tooratel InzaOce Ifa^lenaeq Congres.

Er worde ia het roorjaar ran 1948 e«aa groot Nationaea
Congres bijeengeroepen ter propagaring 4*» Tredeagedachte.
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L* VI. HD.3 G E H E I M

Nederlandse Beweging tot bevordering van de
Internationale Vrede en Internationale Veiligheid.

Blijkens bij mijn dienst binnengekomen berichten,
zal op 20 December a.s. in hét gebouw "Esplanade" te
Utrecht een besloten vergadering worden gehouden om te
komen tot oprichting van een "Nederlandse Beweging tot
bevordering ven de Internationale Vrede en Internationale
Veiligheid11*

Deze vergadering Is op initiatief van het Nederland-
se Bode Kruis belegd door een Coördinatie-Cummiasie,waar-
in zitting hebben:

Algemene Nederlandse Vredesaotie;
Beweging voor federale Wereldregering;
Doopsgezinde Vredesgroep;
Europese Aotie;
Genootschap der Vrienden (Quakers)}
Kerk en Vrede}
Universele Ligo;
Vereniging voor Internationale Hechtsorde;
Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid en
Wereldbond der Kerken (Af d.Nederland).
7e Uwer informatie moge ik bij dit sehrijven voegen:

Ie» Ben lijst van verenigingen en organisaties, uitge-
nodigd zich te doen vertegenwoordigen op bovengenoemde
vergadering;
£e* Ken ontwerp-program, dat aan de vergadering zal
worden voorgelegd*

Ik moge U verzoeken mij zo uitvoerig mogelijk om-
trent deze vergadering te willen berichten, waarbij ik
tevens gaarne in kennis zal worden gesteld met de namen
der vertegenwoordigers van de diverse organisaties, zit-
ting hebbend in de Coördinatie-Commissie en - indien
mogelijk * de namen der vertegenwoordigers van de orga-
nisaties, voorkomend op de 11jat van genodigden onder de
nummers l t/m 8, 42, SS en 56*

HET HDOJD VAN DS
CENTRAI-E VEHIQHEID3DIEN3T,
namens dezes

Da Heer Hoofdcommissaris
van Politie
te U g R E g H T.

J.G.CRABBENDAM.



JUSCHRIJT.

NEDERLANDSE BEWEGING TOT BE VORDERING VAK INTERNATIONALE
YRSEE M INTERNATIONALE VEILIGHEID.

In de Coördinatie-Commissie hebben tot dusver samengewerkt
de nayolgende organisaties:

Algemene Nederlandse Vredesaotie
Beweging voor federale Wereldregering
Doopsgezinde Vredesgroep
Europese Aotie
Genootschap 4*7 Vrienden (Quakers)
Kerk en Vrede
Het Nederlandse Bod* Kruis
Unirersala Llgo
Vereniging voor Internationale Rechtsorde
Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid
Wereldbond der Kerken (Afd.Nederland)
Tot het zenden van afgevaardigden ter VERGADERING TH UTRECHT

zijn o«m. uitgenodigd!
I. Internationale Vrijwillige Hulpdienst
8. International Friendshlps League
3. Ned.Christel ijk Jongeren Gilde
4. «Tongeren Comité Hederl.Vredeaaoademie
5. Comité «Internationaal forma*
6* Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer
7. Kath*Jongerengroep "De Toorts"
8. Internationale Vereniging "Bellamy"
9. Theosophisohe Vereniging (Ned.Afd.)
10. Centraal aooiaal Werkgevers Verbond
II. Algem^ath.Werkgeversvereniging
18. H. K. Ver bond v. Werkgever s vakverenigingen
13. Verbond v. J> rot.Chris t.Werkgever s in Nederland
14. Ned.Moderne Middenstandsbond
15» Ned .Kath .Middenstandsbond
16. Christelijke Middenstandsbond
17. Kon.Nederlandse Middenstandsbond
18. Stichting voor de Landbouw
19. Nederlands Verbond van Vakverenigingen
80. Nederlands Katholieke Arbeidersbeweging
81. Chr.Nationaal Vakverbond in Nederland
88. Kon.Nederlaads Landbouw Comité
83. Kath .Nederl.Boe ren en Tuinders bond
84. Chris t.Boeren- en Tuinder sbond
85. Ned.Bond v.Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw-

en Zuivelbedrijf
86* Ned.Christelijke Landarbeiderabond
87. H.K.Landarbeider sbond "St.Deusdedit"
88. Nationale Coöperatieve Baad
89 . Christen Jonge Trouwen federatie (Y.W.C.A.)
30. Nationale Vereniging van Vrouwenarbeid
31* Nationale Vrouwenraad
38. Ned.Bond van Plattelandsvrouwen
33. Ned. Christen Vrouwen Bond
34. Ned.Vereniging van Huisvrouwen
35. Ned.Vereniging v.Vrouwen met aoadem.opleiding
35. Ned. Vereniging voor Vrouwen belangen en gelijk!

St aa t sburgers chap l
37. R.K.Vrouwengilde
38. R.K.Boerinnenbond

Hilversum
Leiden
Amsterdam-W.

" Z.
Ben Raag
Leiden
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam-Z.
Den Haag

w
*
H

«t
H

1*

Amsterdam-a,
Utrecht

<*
Den Haagi»

) Utrecht
M

Haarlem
Dan laag
TJtreoht
Den Haag
Amsterdam
Delfzijl
Den Haag

n
tt

Eindhoven
Apeldoorn

tóhem ^g
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40.
41.
48,
43.
44.
49.
46*
•7.
40»
49*
90*
SI.
58.
93.
94.
59.
$6.
97.
56*
99*
60.
61,
68*
63.
64*
65*
66»

66*
69*
70.
71,
78.
73.
74.
75,
76.
77.
76,
79*
00.
01.
68.
03.
04*
08*
66.
07.
80.
09.
90*
91*
98*
93.
94.
95.
96.
97*
£3*

.Arbeldersr: eganisatie
Uniö van Vrouwelijke Vrijwilligere
Vrouwenbond T.d*Partij Ten de Arbeid
Distriet NederlaaA der Soroptimisten
Horvonode iTeugdzeftd
Algemene tóaatsahappij Toor Jongeren
Vrijz.Chriatelijke Jeugd Centrale

* ** Jongeren Bond
Ned.Chr.Student «m Verenlgine
Natioaaal Jongden Verbond
Synodale Lutherse Jeugdraad
Ned,Bap tiatan Jeugdbewêging
Doopsgezinde Jongerenbond
Katholieke Jeugdraad
Kath.Jonge Studentenbeweging
Bond ven Jonge Oud-Katholieken
Arbeiders Jeugd Centrale
Vrije Jeugd Beweging
Nationale Padvinderaraad

«t «
Ned.Jeugd Herberg Centrale
Jongelingen Dep.Leger des Heils
Nederlandae Trakkersbond
Bood v.Jongelingsver.op Oeref«grondslag
Bond idem (vrij gemaakt)
Joodse Jsugdfederatle
Bond T.Ohr.Oranje Jeugdvereniging "Oranje Garde*1
**De Verkennera" (v.Ka t h. Jeugdbeweging)
Nederlandae Jeagdgejieensehap
Baad ven Leraren bij het V.H.tó.o.
Ver.v.Beotoren en Oonreotoren in Nederland
* " Directeuren Ten Hogere Burgerscholen

Ned.Verbond v.Leerkraohten bij het Nijverh.Onderw.
Ver.v.Middelb.Teohnische Scholen ia Nederland
Bond.v.ver.v.leraren aan Middelb«Teohn.S«holen

n t* «t tot het geven v.Nijverheidsonderwlja
Ver. t er bevordering T/h Zeevaart-onderwij a
Algem.Nederlandae Onderwijzers Verbond
Vereniging voor MULO
Chr.MULO vereniging
Vereniging voor R^.MULO
Kweekschoolbond
Ver.voor Christelijke Kweeksoholan
Bond voor R.K.Kweekaoholen
Nederlandae Studentenraad
Ned.Mij.tot bevordering der GeneeaMsmssAkunat

i» » ter w " Pharmaoie
" ** tot * " Tandheelkunde

Nat.Bond van Terplegenden
Ned. Cent r. Ver. tot bestijding der tuberculose
Ned.Ver,voor Geestelijke Volkagezondheid
Ned.Herv.Ver.voor Geestelijke volksgezondheid

Ver.voor Redelijke Volksgezondheid
Nationale Commissie tegen het Alooholiarae
Nederlendae Kinderbond
Nederlandae Volkabeweging
Bond Ten Nederlandse Volksuniversiteiten
Distrietjt Nederland der Rotary
Fereniging Ten Nederlandse Geflaenten

Lburg
Amsterdam-O*

* W.
Dsn Haag
Amsterdaa-C.

" W,
Ütreoht

N

Zeist
Avnhei&
Apeldoorn
3neek
Rotterdam
«3-Hertogenb,
Ütreoht
Aasterdsffl

Dsn Haag

Amsterdam
" -O*
» 21*
* 2*

Den Haag
Anaterdam
utrecht
Den Haag
Ütreoht
Oegstgeest
Haarlem
Arnhem
Den Haag
Leeuwarden
O vervee n
Zeist
Amsterdam-a.
Den Haag

Rotterdam
Maastrieht
Bilthoven
Zetten
Nijmegen
Leiden
Aosterdam-C,
Den

Amaterdam-W.
Den Raag
Amateröaa-C.
Ütrooht
Js-Hertogenb,
Rotterdam
Utrecht
Lunteren
Hotterdam
Ütreoht
Lunteren
Dsn Haag
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99.
100.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111,
113.

114.
113.
116.
117.
118.
119.
120,
121*

Nederlands* Advooaten Vereniging
Kon. Instituut van Ingenieurs
Broederschap Tan Notarissen in Nederland
Broedersohap Tan oandidaat-Notariasen
Hoofdgroep Verzekeringen
Vaderlands Instituut Tan Accountants
Var. v. academisch gevormde Aaoountants
Ver.v.Gasfabrikanten in Nederland
Var. v. Directeuren v.Sleotrioiteitabedr.i.Ned.
Ned. Instituut voor Landbouw*. Inganlaurs
Ned .Chemiaohe Vereniging

** Vereniging voor Microbiologie
«* Vereniging tot Bescherming van Dieren

Vereniging van de Nederlandse Dagbladpars
Federatie v .Nederlandse Journalisten
Federatie v.Omroepvereiiigingen
Nederlandse Bioaooopbond
Alg. N ed. Vereniging voor
Nederland 8e Rsiavareniging
Ned .Ohr. Bsisvere&iging
Ned.Reisvereniging voor Katholieken

Club

1Ê3.
184.
135.
186.
127.

Nederlanda Olysipiaoh. Comité
Kon .Nederlandse Automobiel Club

* « Touriatenbond A.N «W «B «
* " Voetbalbond
tt ** Gymnaatiek /ÖVerbond
* *• Swembond
11 w Ver.vcor Luchtvaart

Den Haag
n

Amsterdam-W.
Den Haag

«
Amsterdam-C.
Dan Haag

n
Arnhem
Bennekoa
Dan Haag
Wageningen
Dan Haag
Haarlem
Amaterdaia
Blarioum
Amsterdam
Dan Haag

Haarlem
Dan Haag
Wassenaar
Dan Haag

ütreoht
Amstardam
Den Haag
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Onderwerpt

Nederlandse Beweging "tot bevordering
van de Internationale Vrede en Inter-
nationale Veiligheid.

Opgenoemde vereMging is momenteel in oprich-
ting.Op 20 December a,s«is er een congres in Utrecht,
waar een aantal verenigingen door het Rode Kruis voor net
bijwonen en voeren van besprekingen is uitgenodigd.
Een lijst van de uitgenodigde verenigingen gaat hierbij.
De bedoeling is om in Nederland tot zoo fn vereniging te
geraken<>Het initiatief gaat uit van het He de r laad e e Eode
Kruis«Over deze aangelegenheid is in Juli 1946 in Oxford
een bespreking geweest,waaraan pi landen heboen aeeigeno-
men.De bedoeling is dat in ieder land afzonderlijk en late:
misschien gecombineerd gewerkt wordt aan een plan tot het
Devorderen van de Internationale Vrede.
In Zweden is men momenteel ook begonnen om in die richting
te werken en daar schijnt men te zijn oegonnen met net
Bode Kruis in samenwerking met net Leger des Heilö.

Het is de bedoeling dat men z.ich op het congres te
Utrecht speciaal oezig houat met deze vredesactie en de
daaruit voortvloeiende technische en organisatorische aan-
gelegenheden „He n verwacht wel dat er personen zullen zijn
die van dze aangelegenheid gebruik zullen maken om politie-
ke aangelegenheden naar voren te brengen,maar dit zal
onmiddellijk üe icop woraen ingearuKro,aaar achter dit plan
geen politieke,maar zuiver humanitairex bedoelingen staan»

Bijgaand sluit rapporteur een aantal stunten in,die,
een volledig beeld geven van de bedoelingen en «tfe gehouden
en te houden besprekingen.

3-12-47.
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Onderwerpt

Hederlandse Beweging tot bevordering
Taa da Internationale Trade «B Inter-
nationale Veiligheid.

Opgenoemde vereniging ia momenteel IA oprioh*
t log. O p 20 December a. a. ia ar e«n eongres IA ütreoht*
waar een aantal verenigingen door ha t Boda Krols voor bat
toijwOAOA aA ToaraA van besprekingen ia uitgenodigd.
Sa A lij a t TAA da cdtgaAodigda TaraAigiAfaA gaat Martij •
De bedoeling ii OA in Hadariand tot moo?A T«r«niging ta
garafeaA.Hat initlatiaf gaat ai t TAA bat Hadarlaadaa Boda
£ruiB,Orar daaa aaagaIegenaaid ia iA Joli 1946 in Oxford
een bespreking gaweaat.waaraan $1 landen bebbe» deelg«na-
men. De HadoaMAf ia dat in ieder land «f«<mderli$k aA la*a
miaachien gaooabinaard gewerkt wordt aan een plaA tot hat
beTorderen TAA da Internationale Vrede.
IA Zweden ia men nomenteel ook: begonnen o» iA dia riahtini
ta werken aA daar schijnt men te siia begonnen mot Aot
Boda Iruia iA samenwerking met het Lagar des Heil*.

Hat ia da bedoeling dat men «ich op het aongraa te
Utrecht speciaal bexig Aoodt awt deae Tredesactie en do
daaruit voortrloeiende technlBohe aA organisatorische aa»>-
gelegenheden.Men Tarwaoht wal dat ar personen «allen «lip
dia TAA die aangelegenheid gebruik sollen maken o» politie
ka aangelegenheden naar Toren ta brengen,maar dit *al
oaaiddellijk de kop worden ingedrukt,daar achter dit plan
geen politieke.«aar suiver humanitairex b«doelingen staan.

Bijgaand sluit rapporteur een aantal stukJcen in,die
een rolledig beeld geven van da bedoelingen en 4a gehoudeje
an ta hoaden besprekingen.

3-12-47.



In aansluiting aan. liet eerste bericht, dat midden October
aan het A.BT.P. werd aangeboden met het oog op de publicatie,
daarvan in de bladen, moge thans eene nadere uiteenzetting .
worden gegeven zoowel van de voorgeschiedenis der Wederlandsche
Beweging tot bevordering van Internationalen Vrede en Interna-
tionale Veiligheid als van het doel en streven dezer organisatie
in wording..

Talrijk zijn. sinds jaren hier te lande de vereenigingen ,en
bonden, die zioh ijverig bezighouden met de bestudeering van het
vredesvraagstuk - een probleem, dat in een zoo bij uitstek vred:o-
lievend en het rechtsgevoel eerbiedigend land als het onze wel
een gereeden bodem moest vinden. Door haren verschillenden aard
en hare dikwijls vrij sterk uiteenloopende doelstellingen kon
eohter tot voor korten tijd van eene practische samenwerking
tusschen die tamelijk heterogene acties niet gesproken worden.
Eerst de ervaringen van den jongsten Wereldoorlog, die in afschu-
•weli jkheid alles heeft overtroffen wat de merischheid tot dusver
had aanschouwd en doorworsteld, e,erst deze schrijnende 'ervarin-
gen zijn het geweest, die ten volle hot besef hebben doen ontwa- '
ken van de noodzakelijkheid eener bundeling van die verschillen-
de krachten, welke zoo al niet geheel zonder onderling contact,
dan toch niet in don vorm eener georganiseerde samenwerking de
vredosgedaohte zochten te propageeren.

Door onvoldoende bekendheid met hot eigenlijke wezen en streven
van het Roode Kruis >, misschien voor een deel te wijten aan het te
zeer verwaarloozen van eone doelmatige en systematische voorlich-
ting van het publiek, blijkt er in sommige kringen eene zekore ver-
wondering te bestaan over hot feit, dat het Nederlandscho Roode
Kruis zich op dit terrein heeft begeven, Het ligt dus voor do hand
met oen enkel woord bij dit punt stil-'te 'staan. In den aanhef, van..
het persbericht, dat zooeven reeds in herinnering werd gebracht,
werd als onmiddellijk uitgangspunt melding gemaakt van ,eoïi te Ox-
ford in Juli 1946 door do vertegenwoordigers van do Róode Kruis
vereenigingen van 51 landen mot eenstemmigheid genomen besluit,
waarbij hot dagelijksch streven naar hot behoud van den vrede als
eersto taak van alle Hoodo Kruis organisaties werd erkend.

DU volledige tekst dier resolutie luidde in vertaling ala volgt
(zio bijlage I), :

Sa de Conferentie van Regecringsdeskundigen, die zich op uit- .
noodiging van het Internationale Comité" van het Roode Kruis in
April 1947 to Genèvc bezighield mot het probleem dor herziening
en aanvulling van de Conventies ter bescherming van de slachtof-
fers van don oorlog besloot haar werk toet het aannemen van hot na-
volgond besluit: • ' '

Aan het oordeel der Regeeringen de ontwerpen voorleggend van
verdragen betreffende ds gewonden on zieken, de krijgsgevan-
genen en de burgers, spreekt de Conferentie, die aan'hét uit-
werken dier ontwerpen hoeft duolguaomen, den wcnsch uit, dat
acte worde genomen van hare levendige hoop1, dat de oorlog
nimmermeer de wereld moge verwoesten,'

Ook dit besluit hield dus een duidelijk votum in tegen don oorlog.
En wannocr men de historie nagaat, valt het niet moeilijk om aan

te tcone-n, dat deze. geluiden geenszins - zooals ten onrechte wel
schijnt te worden gemeend - als een nieuwe toon uit die kringen mo-
gen worden aangemerkt. Zonder moeite is daarvan het bewijs te
leveren door verschillende resoluties aan te halen, die Oèa. iïl :de
groote Internationale Rpodc Kruis Confurenties van 1921, 1923,- 1950

. on 1938 werden genomen (sie bijlage II),
Hierbij nag in dit verband wol meer in het bijzonder de aandacht

erop worden gevestigd, dat in het besluit.VII, genomen in 1923 ter
Zie Internationale Roode Kruis Conferentie, uitdrukkelijk het ge-
voelen werd vastgelegd, dat de conceptie van het Róode- Kruis als
symbool van den vrede geenszins afwijkt van do grondgedachte der
stichters van het Roode Kruis, doch veeleer in volkomen overeenstem-
ming is met den geest'en mot de traditie der instelling.



-2-
Wat intusschen wél kan worden aangestipt is dit, dat vóór Oxford

nog nooit het ijveren voor den vrede voor en door de nationale
Roode Kruis vereenigingen was erkend ala eene dagelijksche taak. Ook
zag zich daardoor het accent van het Roode Kruis werk, dat vroeger
wel niet uitsluitend, maar .toch zeker in hoofdzaak had gelegen op
het 'curatieve, aanmerkelijk verplaatst naar het terrein van het pre-
ventieve. Voorkomen toch is beter dan genezen en dit is stellig waar
indien het de huiveringwekkende rampen van den modernen, onvermijde-
lijk totalitairen oor?_og betreft, .

De logische consequentie van een en ander kon dan ook geen andere
zijn dan dat het Nederlandsche Roode Kruis zich ongeveer een half
Jaar geleden gaarne bereid verklaarde zich met een aantal pacifis-
tische vereenigingen te beraden over de grondslagen, waarop eene
Nederlandsche Beweging tot bevordering van Internationals!Vrede en
Internationale Veiligheid zou zijn op te bouwen. De grondgedachte was
daarbij "zioh in den vervolge zooveel mogelijk te combineeren, later
ook in veel breeder verband, versnippering van krachten daardoor tegen
te gaan, doch bij dip onderlinge samenwerking de eigen doelstelling en
de volkomen zelfstandigheid der betrokken organisaties in geeneiï
deele aan,.te ..tasten» .G-een van deze organisaties speelt hierbij eene
leidende rol, ook het Nederlandsche Roode Kruis niet, dat zich wel
voor de coördinatie heeft ingezet, voorloopig in het presidiaat en
secretariaat der Coördinatie- en Studiecommissie heeft voorzien en
voor de vergaderingen dezer commissies de noodige ruimte beschikbaar
heeft gestold*.

Somtijds wordt de meening vernomen, dat deze "bundelende" rol niet
in overeenstemming zoude zijn met de taak van het Roode Kruis en dat
eene andere en betere oplossing ware te vinden in eene organisatie
van boven af. Die optratting echter kan niet worden gedeeld. Zal de
beweging ter bevordering van den vrede waarlijk levenskrachtig en
doeltreffend zijn, dan moe'̂ t zij niet zijn opgelegd, doch haren oor-
sprong vinden in de innerlijke overtuiging van elk lid der levende
en arbeidende maatschappij, in al hare geledingen»

Bij dit gezamenlijk streven mag de partijpolitiek zich nimmer doen
gelden, er is alleen plaats voor vredespolitiek in algemeen opbouwen-
den zin. In dezen geest is bij de voorbereiding tot dusver op de meest
aangename wijze samengewerkt, in het teeken van dezen geest zal ook
de geheele verdere arbeid moeten staan van deze ïederlandsche Beweging.

Na deze inleiding kan ik U mededeelen, dat op dit ooger.blik een
honderdvijftigtal organisaties op sociaal, cultureel.en economisch
gebied, te zamen vertegenwoordigende de geheele maatschappij in al
hare geledingen, juist in het bezit moeten zijn gekomen van een ro:w-
schrijven, waarbij zij worden uitgenoodigd een of enkele afgevaardig-
den te zenden naar eene besloten vergadering, die op Zaterdag' 20 De-
cember te Utrecht zal worden gehouden in het gebouw Esplanade. Die
vergadering zal zich hebben uit te spreken over een ontWerĵ -progrŝ a..
waarvan de tekst bij de uitnoodigingen aan de verschillende organisa-
ties is toegezonden. Dat ontwerp zal U ongetwijfeld interesseeren. Het
luidt als volgt: (zie bijlage III).

Nadere bijzonderheden over dit "Voorstel coördinatie van' Vredes—
krachten" zullen U, naar het mij voorkomt, het best kunnen worden
medegedeeld in den loop van ons onderhoud in aansluiting aan deze in-
leiding»

Het ligt uit den aard der zaak in de bedoeling in de vergadering te
Utrecht ook te geraken tot de samenstelling van een voorloopig bestuur,
dat zich zal hebben te belasten met de leiding der Nederlandsche Be-
weging tot' bevordc-ring van Internationalen Vrede en Internationale
Veiligheid.

Met vortrouwen wordt door de Coördinatie-Commissie een beroep ge-
daan op de welwillende medewerking van de hoofdredacteuren der dag- '
bladen ten einde het Nederlandsche publiek in kennis te stellen met
deze actie, welke naar ons aller overtuiging verdient gedragen te wor-
den door- de warme sympathie van het Nederlandsche Volk in al zijne ge-
ledingen. ; 11.1145a



Vertaling BIJLAGE I

Bosluit No, 11

van den Raad van Gouverneurs dor Liga van Roodo Kruisvoroenigingen

(Oxford, Juli 1946)

Do Raad van Gouverneurs besluit, dat in vredestijd do Liga van Roode
Kruis-vcroonigingon on allo nationale Roodo Kruisvorecnigingen aan hot
publiek de- beginselen van monschliovendhoid en hulpvaardigheid zullen
bijbrengen»

Do Conferentie is van oordeel, dat hot om allen dio lijdon te hulp
te komen, volstrekt noodzakelijk is, dat rekening houdende mot do ramp-
zalige gevolgen van don laatsten oorlog, do Liga van Roodo Kruisveroeni-
gingen en de nationale Roode Kruisvcreonigingen sich dagelijks inspannen
voor hot behoud van don vrede on voor oono bundeling van allo krachten
en middelen, die kunnon worden ingezet on aangewend om toekomstige wereld-
oorlogen te voorkomen.

De Raad van Gouverneurs, uiting gevende aan zijne volle waardecring
•an don wensch uitgodrukt door de Poolsche afgevaardigden met hot dool
den oorlog een minder onmenschclijk karakter te doen dragen en rekening
houdende zoowel mot do ervaringen van den laatsten oorlog, die oen zoo
aanzienlijk aantal slachtoffers maakte onder alle klassen der bevolking
als met de reusachtige vorderingen dor techniek van don modernen oorlog,

zijn menschlievend ideaal voor oogen houdende,
verzoekt de komende internationale Roode Kruis Conferentie, wanneer

haar streven zal uitgaan naar eenc uitbreiding van hqro regeling van 1925
met betrokking tot den chomischon oorlog on den luchboorlog, wol in over-
weging te willen nemen daarin tevens op te nemen de atoombom en elk
ander dergelijk wapen, waardoor niet alleen de strijdkrachton der legers
kunnen worden vernietigd, doch ook grooto massa's van do bevolking on de
producten van de historische cultuur, der natic'n»

Op voorstel van verscheidene delegaties en in diezelfde gedaehten-
2.i,ja beveelt de Raad van Gouverneurs aan, onder do aandacht dor interna-
tionale Roodo Kruis Conferentie te brengen de quaestie dor gijzelaars,
die van de concentratiekampen, die van de massale deportaties der burger-
bevolking en van do systematische uitroeiing in concentratiekampen.

L.3143a



Le Öonsoil des Gouverneurs,/ dooide qu'en tompa do paix la
Ligu© dos Soció'tó's de la Öroix-Rougo et toutos .los Sooiotos
nationalos de Croix-Rouge enseigneront au public les principes
humanitairos ot erharitables.

Dans Ie but do,.venir en aide a tous ceux qui souffrent, et
tenant oompte des réaultats désastroux de la dornibre guerre, la
öonfdronoo oonsidbre quo la taoho essentiollo de la Ligue et dos
Socidtó's nationales de la Oroix-Rougo consisto en uu. effort quo-
tidion pour maintonir la paix» ot en un groupemont de toutes los
foroes ot do tous les moyens propres a ompêoher de futuros
guerros mondialos.

Le Oonseil dos G-ouverneurs, rooonnaissant los mérites du
voeu oxprimd par la ddldgation polonaise on vup de rendre la
guorre plus humaino ot tenant oompto do l"'oxpdrienoo do la dor-
riibro guorrbj qui fit; un nombro si oonsiddrablo d'o viotimos
dans toutes los classes do la population, ainsi quo des progrbs
gigantösques rëalisës par la tachnique de la guerre moderne»

s'inspirant de la poursuite de son idóal humanitaia*, prie
la proohaine Öonfé'raJUce internationale do la Croix-Rougo de bien
vouloir, lorŝ uii'Gllo songera a donner plus d'araplour a aa rógle-
montation de 1925 relativa a la guerre chimiquo ot cdrionne, d1
envisager favorablomont l'addition a cotto reglomontation do la
bombe atomiquo et, do touto autre armo similaire crapable d'an<5an-
tir non soulement les oombattants dos foroes armdes, mais aussi
de grandos masses de populations et l'héritage oulturel des
nations. - ' ' -

Le Oonsoil des Gouverneurs, sur la proposition de plusiours
dóldgations et dans Ie mamo ordaio-d^déos, reoommande do por ter
a l'attention de la Conference internationale de la Oroix-Rouge
la question des otagas, oolles dés oamps de oonoontration, de la
d^portatiön en masso des populations ot de lour destruction
systdmatique dans les oamps do ooncontration.



Vertaling •'. , , ' BIJLAGE II

1921» Xe Internationale Roode Kruis Conferentie (Grenève)

;-.. ••..--:. r ••' '. ' Besluit V . . . .
Het Internationale Comité van- het Roode Kruis en de Liga van Roode
Kruisver e enig'ihgen zullen een oproep 'richten aan alle volken om
hen aan te manen den oorlogsgeest te bestrijden, die. nog over de
wereld hangt,

••'••- 1925» Xle .Internationale Roode. Kruis Conferentie (Genève)

Besluit VII.

De Xle Internationale Roode Kruis Conferentie neemt met erkentelijk-
heid acte van do voortvarendheid, waarmede de Gemengde Oommissie
van het Internati9nale Comité van het Roode Kruis en van de- liga
van Roode 'Kruisvereenigingen gevolg heeft gegeven aan Besluit V
van de Ze Conferentie;

spreekt den wens ch. ui t liet .Roode Kruis 'bij iedere gelegenheid
zich te zien bevestigen als een symbool des'vr.edos, van oordeel
zijnde dat deze, opvatting geenszins afwijkt van de idee der stich-
ters van het Roode Kruis, doch volkomen in overeenstemming is met
den geest en de traditie der instelling.

1950. XlVe Internationale Roode Kruis Conferentie (Brussel)

Besluit XXY,

De ÜVe Internationale Roede Kruis
- overwegende, dat het werk van de nationale Roodo Kruisvereonigin-

gen, hetwelk oorspronkelijk alleen de hulpverleening aan gewonde
krijgslieden beoogde, zich geleidelijk heeft uitgebreid tot alle
vormon van lijden, zoowel in vredes- als in oorlogstijd;

overwegende, dat de noodzakelijke voorwaarde voor elke
activiteit der nationale -Verconigingen is: de nauwgezette toepassing
van het beginsel der neutraliteit op volkenkundig, godsdienstig en
politiek gebied, wolk beginsel deze Veroenigingon in staat stelt
hare loden te betrokken uit menschon van alle rassen, alle gods-
diensten en allo partijen, zonder conige uitzondering;

overwegende?- dat de nationale Voree-nlgingen,, doordrongen van
dit beginsel, in rsoüEr eigen land op neutralo basis alles wat van
goeden wille is tot ontwikkeling en organisatie brengen tor berei-
king 'van hot grootsche doel liet monschelijk lijden te vorzachtonj

overwegende, dat do nationale Voroenigingon werkzaam zijn over
allo. landen en dat zij, in hot internationale Roode Kruis samen-
werkend voor hot gemeenschappelijk doel onder eon bij algomoon
verdrag ingesteld en orkond teeken, eeno moroele kracht vormen
die de landsgrenzen overschrijdt on een olemcnt van onderlinge
hulp on van toenadering onder de volken;

is van oordeel, dat hot Roode Kruis ernaar moet streven alle
punten op te sporen waarop het zijne Etoreele kracht en zijn moreel
gezag zal kunnen aanwenden tot steun van de wereldbeweging in de
richting van wederkoo'rig begrip en verzoening, onmisbaar als onder-
pand voor de handhaving van den vrede, en mot alle middelen waar- -
over hot beschikt don oorlog te bestrijden, daardoor hot lijden
Toorkomende waarvan de verzachting het allereerste doel zijner ac-
tiviteit is geweest,



1958* XVIe Internationale Roode Kruis Conferentie (Londen)

Besluit X£IV
De XTIe Internationale Roode Kruis Conferentie kennis genomen
hebbende van de rapporten, welke zijn uitgewerkt door de Oommlssie
"belast met het bestudeeren dor methoden van hot Bestand van het
Roode Kruis (Srêve de la Öroix-Rouge) in Ozoclioslowakije,

,en gevolg gevondo aan de beslissingen genomen door de XVe
Conferentie, die aan alle nationale Verocnigingon eene soortgelijke
actie hooft aanbevolen,

noodigt de Commissie uit tot het voortzetten van hare werkzaam-
heden betrekking hebbende op manifestaties welke de goede verstand-
houding tusschen de natiën bevorderen, en in het bijzonder het
Bestand van het Roode Kruis.

(Als bijzonder bevorderlijk voor de verbreiding der binnenlandsche
verbroederingsgodachte werd door do Ze Interna-fcionalQ Roode Kruis
'Conferentie reeds in 1921 aanbevolen de "idee déja rÖalisde par
la Öroix-Rouge tchóooslovaque d'une "ÏDrÊve de la Groix-Rouge" do
trois jours, pendant lesguels tout Ie pays s'occupera aetivement
de la propagande en faveur de la santé publique^ des oéuvres do (
secours et de la proteetion de l'enfance"> Gedurende dio dagen
rust de politieke polemiek in de couranten, enz,)



.' Pact. , . . . • . ; : ; • •

ïenëinde alle groepen, van het Nederlandse volk, jong, en óué, •
arm en rijk, van het besef te doordringen, dat alle Nederlanders
te zamen en ieder hunner afzonderlijk de onafwijsbare plicht heb-
ben om in volle bewustheid en onder volledige eigen verantwoorde-
lijkheid, de anti-oorlogswil te versterken, is het noodzakelijk ; :
alle daarvoor in aanmerking komende organisaties bijeen te brengen
i n , . . • . . - • • > : . . • • " . . • . • . . . • • . . - , - : .

• ' .een Nederlandse Beweging- . .
tot Bevordering van Internationale Vrede en Internationale, Veilighei^,

Zij spreekt zich uit voor een internationale rechtsorde en wenst,
onder gebruikmaking van teleurstellende ervaringen̂  vast te hotuteii. agin.
en voort te bouwen op het Handvest der Verenigde Naties? om uitfinde-;
lijk te komen tot een werkelijke volkéngemeenéchap: op democratisch1-- 'V'
federalistische grondslag.' • ' ' - . ' . 'i - v; ,

Van deze Nederlandse : Beweging dienen niet :alleen de pacifiètisóhe
organisaties deel uit te maken.,-, jaaar evenzeer de vele .en velerlei an--
dere niet-politieke organisaties die met het vredeswerk sympathiseren.,
-uit alle geledingen van ons volksleven.

Het te dezer zake door het Nederlandse Rode Kruis genomen initia-
tief dat zijn steun vindt in te Oxford in Juli 1946 door 51 daar ver-
tegenwoordigde Rode Kruis-organisaties aanvaarde resoluties, verdient"
toejuiching.

Organisatie der^Nederlandse (VredésJ JÖewê ing,
Ter bereiking van het hierboven omschreven doel sluiten zióh de

onderscheidene organisaties op de navolgende voorwaarden aaneen:
1) de samenwerking beperke zich aanvankelijk tot die doeleinden én

acties welke gezamenlijk kunnen worden gesteld en uitgëvÖeitfdL, •
waardoor versnippering van kracht én. overbodige aanwending yëui
middelen worden voorkomen, doch juist hét effect door .gezamenlijk '
optreden wordt verhoogd» " * ; ,

2) de samenwerkende organisaties behouden, in afwachting van eventuele
latere mogelijkheden'van reorganisatie, haar volkomen zelfstandig-
heid en blijven werkzaam op het door haar gekozen terrein naar ;-.-*.
eigen beginsel en doelstelling. , • . ,

Wat het gezamenlijk 'optreden'betreft, noemen wij hier o. a.: . ' • ' < • : . "'
a) het stichten van een Centraal Vredes Bureau, dat-ten dienste staat,'

van alle aangesloten organisaties en zich toelegt op informatie, -
documentatie, vorming van een bibliotheek, organiseren van. tentoon-
stellingen én het eventueel uitvoeren van acties die voor de ge-:

• zamenlijke organisaties wenselijk worden geaóhl;. Het OVB kortom.,̂ ij
het instrument ten. dienste van de organisatie. -..7

b) het gezamenlijk organiseren van nationale manifestaties én met nap.e;
van een yredesdag, verkoop van een vredesembleem ter bekoming yaö
de nodige gelden en het voeren van die propaganda welke, gezamenlijk
kan worden ondernomen, . :

c) het contact leggen met gelijksoortige organisaties (Nationale Vre-
desraden) of andere groeperingen^ in het buitenland.

d) het houden van congressen, conferenties en cursussen. ,' ;
e) het doen leven der vredesgedachte in de meest uitgebreide zin dea

woords bij de jeugd,-via school "en. universiteit, alsmede door het
organiseren van propagan.da-bi j eenkomsten, zomerkampen eh dgl.

f) het uitgeven van oen persdienst, berichten^ brochures óto,. . ! :
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-Lichamen.

De Nederlandse Beweging: bestaat ttit:
De Algemene- Vergadering
Nederlandse Vrede s Raad ' -
Het; Uitvoerend Opinité
Het Algemeen Secretariaat (Bureau).

Voorat ol

Er •worde in het voorjaar van 1948 een groot Nationaal Congres
M j e enge roepen ter prppagering der vredesgedaoiite t
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NSDERLANDSCHE BEWEGING TOT BEVORDERING VAN

INTERNATIONALEN VREDE EN INTERNATIONALE VEltlGHEID

In de Coördinatie-Commissie hebben tot 'dusver samengewerkt d,e
navolgende organisaties:

Algemeene Nederlandsohe Vredesactie
Beweging voor Federale Wereldregeering
Doopsgezinde Vredesgroep
Europeesohe Actie
Genootschap der Vrienden (Quakers)
Kerk en Vrede
Het Nederlandsche Roode. Kruis
Universala Ligo ' ' . ' .
Vereeniging voor internationale Rechtsorde
Vrouwenbond...v oor Vroede en Vrijheid
Wereldbond "der: Kerken (Af d .Nederland)'.

Tot het zenden van afgevaardigden ter VERGADERING TE UTRECHT zijn
o,m. uitgenoodigd:

Internat i onale Vrijwillige Hulpdienst .«
rnational Friendshlps League *

tuChristelijk Jongeren Gilde • ^._
Jongeren Comité Nederi „Vrede'saoadeinie «*•.'
Comité "Internationaal. Forum" —, . .
Ver e en-voor Internationaal Jeugdverkeer ""*
Kath* Jongerengroep "De Toorts" , .. •**
Internationale Vereeniging "Bellamy" * .
ïhëosophische Vereeniging (Ned.Afd.);- ...

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
Algem.Kath,Werkgever svèreeniging
R „K. Ver bond v p Werkgeversvakvereenigingen .
Verbond v.Prot.GMst'.Werkgevers in Nederland
Nöd*Moderne 'Md'denstandsbönd
Ne d ,Eatholie]jB Middenstandsbond
Christelijke Middenstandsbond
Kon.Noderl.Middenstandsbond
Stichting voor den Landbouw
Sr Verbond van Vakver e enigingen
Hecr.'Zath. Arbeidersbeweging
Chr.Nationaal Vakverbond in Ned.
Kon ..Nederlandsch Landbouw Comité
Kath.Nederl.Boeren en Tuindersbond
ChristoBoeren-'en Tuindersbond
•Eed»Bond v;.Hrbeiders in het Landbouw-

Tuinbouw'en Zuivelbedrijf
'Ned^Christ.Landarbeidersbond
'R»K,Landarbeidersbond "St.Deusdedit"
{Nationale Coöperatieve Raad

Christen Jonge Vrouwen Federatie (Y.W.C.A.)
.Nationale Vereen»van Vrouwenarbeid •
Nationalo Vrouwenraad
Ned.Bond van-Plattelandsvrouwen
Ne d 0 Chris ten Vrouwen Bond
'Ne d. Vore en,, van. Huisvrouwen
;»Ned*Ver,>v,,Vrouwen met academ.opleiding
I Ned «Ver «voor Vrouwenbelangen T

en gelijk' Staatsburgerschap)
rJUK.Vrouwengilde
' R.~Kath«Boerinnenbond

Hilversum
Leiden
Amsterdam, W,

" Z.
Den Haag
Leiden

' 'Amsterdam
Den Haag
Amsterdam>Z.

Den Haag
n

ir
u

Utrecht ,
.n

Haarlem
Den Haag

Utrecht
Den Haag
Amsterdam
Delfzijl
Den Haag

Eindhoven
Apeldoorn
Arnhem

Amsterdam,Z,
Utrecht

n
Den Haag

/
Zonnelaan 6
Zijlsingel a/6
Bestevaorstr.141.1
Rafaëlstraat 8,111 j
Aardbeistraat 27
Rapenburg 45
v.Hogendorps tr. 163. UI
Hyacintweg 26
Tolstraat 156

Kneuterdijk 8
Raamweg 32

Parkstraat 28
Prinsegracht 40
Jan van Nassaustr.10
'De Ruy ter straat 74
Noordèinde 97
Raamweg 25-28
P .0. Ho of t s traat 174--j-:
Oudenoord 12 '°̂
Stadhouderslaan 45
Raamweg 28

u
it

l Catharijnesingel 38
| Mauritsstraat 45-H7
I Zaanesistraat 18
i Willemstraat 26

Domplein 25
't Hoenstraat 21
Heerengracht 478
Kuilsbrug ;
Valkenboschlaan 150
Huygensstraat 27
Ruychrooklaan 128

Guido Gez.ellestr.21
Arnhemscheweg 279
.van Nieuwenaar laan 14
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R.KaArbeidersvrouwenorganisatie Tilburg
DMe van Vrouwelijke Vrijwilligers Amsterdam,G.
Vrouwenbond, v.d. Partij v.d. Arbeid / " W.
District Nederland der Soroptimisten-1* Den Haag

Amsterdam,C.1
• '." " ¥..
Utrecht

i?
Zeist
Arnhem
Apeldoorn
Sneefc
Rotterdam
1s-Hertogenbosa
Utrecht .
Amsterdam

Hervormde Jeugdraad
ilgemeene Maatschappij voor Jongeren
Vrijz.Christelijke Jeugd Centrale

"' " Jongeren Bond
EJe d. Chr. Studenten Veroeniging
Nationaal Jongeren Verbond
Synodale Luthersche Jeugdraad
GTed »Baptisten jeugdbeweging
Doopsgezinde Jongerenbond
Katholieke•Jeugdraad
Eath.Jonge- Studentenbeweging
BHnd van Jonge Oud-Katholieken
Arbeiders Jeugd Qentrale "̂
Vrije Jeugd Beweging* — .' ' • •'
tlationale Padvindersraad
' "•••'" •>' Pad vinder öraad
!TedeJeugd Herberg Centrale
JcngelSsngen DepoLeger des Heils
Nederlandsche- Trekkersbond u •
Bond VoJbngelingsT'jr. op Geref .grondslag " Z.
Bond idem (vrij gemaakt) Den Haag
Tó-ödsche J-eugdfedératie Amsterdam
Bond v*Chr'.Oranje Jeugdver,"Oranje Gorcë' Utrecht
"De' Verkenner s " (v .Kath. Jeugdbeweging) Den Haag

Jeugdgemreënschap Utrecht

Den Haag.. ,,
Amsterdam

» C.
u Z.
n

Raad va±r Lé'Srarcn' bi'j hot V.H'.'Ï.Ö. Oegstgeest
Vereen.v.Sectoren en Conrectoren in ÏFed. Haarlem

11 • ' , ' ' - - " Directea3n v. Ho ogere Burgerscho.^, ,
Se d. Ver bfpnd-'v-. Ie er kracht en b/h x

' • - : • ' • • ' . ' , . . Mjverh.Ond j
Vereen.v.Middelb»Technische Scholen;

• in Ned. )
snd v.vereen.v» leeraren aan Middelb)

Te.chn. Scholen )

Don Haag

Leeuwarden

" " " tot het geven v.ïïijverhcids-
' , onderwijs

ïreèn.ter bevordering v/h. Zeevaart-
onderwijs

Lg tïïederle Onderwi j zers Verbond
iTereeniging voor MUIfO
JbJ?, ÏSLS voreeniging
7ereeniging voor R „K. MULO
Iwe eks cho olb ond
/ereen.voor Chr.Kweekscholen
Bond vo.or R. K «Kweekscholen
tfederlandsche Studentenraad

Overveen

Zeist

Amsterdam,Z,
Den Haag
Zaandam
Rotterdam
Maastricht
Bilthoven
Zetteri
Nijmegen
Leiden

TedcMij.tot bevordering der Geneeskunst Amsterdam,C.
'" " ter " " Pharmacie Den Haag
" " tot " » Tandheelkunde "
Nat^Bond van 'Verplegenden Amsterdam,W.
Ked.Gentr»Ver.tot bestrijding der tu-) ̂  „

berculose ) Den Haag

St»Annaplein 21
Heerengracht 478 £
Tesselschadestraat 31
van Imhoffstraat 22

Heerengracht 575
Vondelstr'aat 14
Kieuwe' Gracht 27

n it tt
Platolaan 69
van Heemstralaan 67
Daendeïsweg 11
Stationsstraat 25'
Schooneburgerweg 74A
Lange Putstraat 44
W,Barèntszstraat 66
Rokin. 71
Keizersgracht 717
Postbox 971
Zeestraat 76
Koninginnegracht 8V
Pr o f. Tulps tr aat 4-& v -
Pr̂ ns Hendrikkade 49-51
Griftstraat 9
Paulus Potterstraat l
Surihamestraâ  18
Joh»Vermeerstraat 22
Jan van Scorelstraat 72
Jan van Nassaustraat 113
van Ostadelaan 120

. Terweeweg 47
Jacob v»Lenneplaan 1
Huygenslaan 17

Jan van.Riebeekstraat 45
Molenstraat 6 ,

Prins Hendriklaan 95

Veldheimlaan 3

Geleenstraat 51.1
van Lumeystrc,at 12
Bootermakersstraat 131
Rodenrijschelaan 26a
Brusselschestraat 38

\n 84
\t 19
•i Javastraat 36
l Bre estraat 4S<
'i

l Keizersgracht 327
'l Elandstraat 2 >

!

Laan v.Meerdervoort 50e
Roemer Vissoherstraat 1

ï Riouvratraat 7
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"led. Ver e en. voor Geestelijke Volksgezondheid
Nedt-Eerv.Ver.voor " "
R.K.Charit." " » "

Vereen.voor Zedelijke Volksgezondheid
Nationale Commissie tegen het Alcoholisme
Nederlandsche Kindermond
Nederlandsche Volksbeweging
Bond van Ned.Volksuniversiteiten
District Nederland der- Rotary
Vereeniging van Nederl,Gemeenten
Nederlandsche Advocaten Vereeniging

Kon,Instituut van Ingenieurs
Brodersohap van Notarissen in Nederland

" " candidaat-Notarissen
Boofdgroep Verzekeringen
Pf e d. Instituut van Accountants
Vereen, v .academisch gevormde Accountants
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KEï PAROOL d.d. 17 November 1947.

Beweging tot bevordering van de vrede.

een conferentie te Oxford werd in Juli 1946 door de
eTL^QOT^^.exQ van de Rode-Kruisverenigingen van

51 landen liet dagelijks streven na.sr het behoud van de
vrede met eenstemmigheid erkend als een eerste taak van
alle Rode-Kruisorganisaties.

In die gedachtengang heet het "Nederlandse Rode K
Kruis" met een a,antal pacifistische verenigingen beraad-
slaagd over de grondslagen voor een "Nederlandse Bewe-
ging tot bevordering van Internationale Vrede en Inter-
nationale Veiligheid".

Br is overeenstemming bereikt ten aanzien van een
pro gram va n a ot ie.

Dit o nt we r p-program zal v/orden voorgelegd aan belang-
rijke, daarvoor in aanmerking kooiende sociale, econo-
mische en culutrele organisaties, wier medewerking bij
de opbouw noodzakelijk wordt geacht.


